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ايران، مانع سقوط عراق شد 
ــتيبانى نيروهاى مسلح  وزير دفاع و پش
دولت دهم گفت: قدرت مشاوره و معنوى 
ــوريه، عراق و يمن را  ايران اسالمى، س
حفظ كرده است. سردار احمد وحيدى 
ــيدن به اهداف  ــان اينكه براى رس با بي
بزرگ پيش رو بايد از مسيرى كه شهدا 
ــرد: مبارزه ــد گذركرد، اظهار ك پيمودن

ــين (ع)، حركتى است كه تا   امام حس
كرانه ظهور ادامه دارد. وى با بيان اينكه 

مبعث، غدير، عاشورا و ظهور امام زمان 
(عج) نقاط عطف تاريخ اسالم هستند، 
ــورا تا ظهور امام عصر ادامه  افزود: عاش

ــه  ــت و هم ــد ياف خواه
ــه اين نهضت  عصرها ب
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نايب رييس كميسيون حمايت از توليد ملى ضمن 
تشريح مافياى 250 نفره اقتصاد كشور كه از سهام 

ــوارى مى گيرند ... عدالت س

ــتگى  ــه  باز نشس ــادى به مقول ــردازان زي نظريه پ
ــرده اندكه  ــى  ب ــن نتيجه پ ــه اي ــد و ب ــه ان پرداخت

بازنشستگان يك سازمان سرمايه ...

ــنبه 19  ــردان فيلم «چهارش ــد كارگ ــد جليلون وحي
ــاره به اين نكته كه مهم ترين معيار  ارديبهشت» با اش

فيلمساز «مردم» است گفت:ما تصميم نگرفتيم ...

اليحه اقتصادى دولت 
انتخاباتى نشود

بازنشستگان، ستارگان
 فروزان جامعه          

معيار فيلمساز «مـردم»
 است

در افتتاح دهمين نمايشگاه صنعت مطرح شد:

امسـال 10هزار اصفهـانى بيكـار شدند
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دبير برنامه جامع كنترل كيفى هواى اصفهان، يكى از مشكالت
 اطالع رسانى به موقع درباره وضعيت كيفى هواى اصفهان را 
نبود بالن براى پيش بينى به موقع هوا در اداره كل هواشناسى 
استان عنوان كرد.بالون هواشناسى، بالونى است كه مجهز به 
ــت و براى عمق يابى جو به كار مى رود. دستگاه جو نگارى اس
پس از اينكه بالن با هيدروژن پرشد،  سپس آزاد شده و به داخل 
جو صعود مى كند و پس از رسيدن به ارتفاع چندين كيلومترى 
ــار، دما و رطوبت هوا  ــباب هاى خودكار جو نگار فش زمين اس
در ارتفاعات مختلف را ثبت مى كنند.به گزارش ايرنا، مهدى 
تركاشوند، در جلسه كميته هماهنگى و اطالع رسانى آلودگى 
ــى استان نيز در آن حضور  هوا كه نماينده اداره كل هواشناس
ــانى به موقع درباره  ــت، افزود: حلقه مفقوده اطالع رس نداش
كيفيت هوا و چگونگى تشخيص آن، نداشتن تجهيزات به روز 
ــت. وى اظهار كرد: اين در حاليست كه  هواشناسى استان اس
عمده ترين و مهم ترين وظيفه در كميته اطالع رسانى آلودگى 
ــر برنامه جامع  ــى بر عهده دارد.دبي هوا را اداره كل هواشناس
كنترل كيفى هواى اصفهان اضافه كرد: اداره كل هواشناسى 
ــتان بايد وضعيت هوا در 24 تا 48 ساعت قبل را به صورت  اس
مكتوب به اين كميته اعالم كند تا براساس آن در كميته مهار، 
ــرل كيفى هواى  ــود. دبير برنامه جامع كنت تصميم گيرى ش

اصفهان افزود: هم اكنون پيش بينى هوا در اداره كل ...

ــا آمانو» مديركل آژانس بين المللى انرژى  «يوكي
اتمى در گفت وگو با روزنامه «ال پاييس» اسپانيا 
ــته  ــدات خود در توافق هس ــت: ايران به تعه گف
ــور مخفيانه  ــت.آمانو كه به ط ــل كرده اس اى عم
ــن مصاحبه  ــود، در اي ــرده ب ــفر ك ــپانيا س به اس
ــال عمل به  ــران در ح ــرد «اكنون اي ــح ك تصري
ــت.»اين  ــته اى اس ــدات خود در توافق هس تعه
ــه در زمان  ــركل آژانس ك ــت: مدي روزنامه نوش
ــاط ديپلماتيك را رعايت ــه حداكثر احتي مصاحب

ــخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا   مى كرد، در پاس
ــس از توافق  ــكارى ايران پ ــى تواند ميزان هم م
هسته اى را توصيف كند، گفته «مى توانم بگويم 
ــت.»آمانو  ــه تعهداتش عمل كرده اس كه ايران ب

همچنين گفت كه در ايران از پارچين ... 

بالن پيش بينى هوا در
 هواشناسى اصفهان وجود ندارد

ايران به تعهدات خود 
عمل كرده است
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لـزوم تدوين برنامه منسجم 
همراه با كرامت، 

براى بازگشت مهـاجران 

پدافند غير عامل بايد همانند شعله بلند شود؛ يعنى هم 
بلندى و وسعت و هم نور و گرما و درخشش 

داشته باشد.

اگر محافظت غيرنظامى (پدافند غيرعامل) نباشد، 
تمامى دستاوردهاى فرهنگى، اقتصادى، علمى و 

سياسى در يك نصف روز هدر مى رود.

اين موضوع را قبًال هم ابالغ كرده ام و 
االن هم تأكيد مى كنم كه تدابير كارساز 
در اين پدافند غيرعامل را عملى كنيد.

ندانستن اينكه دشمن چه در سر دارد 
و چه مى خواهد بكند ، غفلتى است كه 
ممكن است ما را از امكان برخورد و 

امكان دفاع محروم كند. 

امروز اهميت پدافند غير عامل قاعدتًا براى 
مسئولين بايستى شناخته شده باشد، اهتمام 

شما كار را پيش مى برد.
بايد تدابير كارساز در باب 

پدافند غيرعامل را عملى كنيد.
هفته پدافند غيرعامل گرامى باد.

اصفهـان  اى  آب منطقه  روابط عمومى شـركت 

اصفهان  اسـتان   روابط عمومى شـركت مخابرات  اصفهـان  مباركـه  فـوالد  روابـط عمومـى شـركت 

اصفهـان  اسـتاندارى   روابـط عمومـى 

اصفهـان  فاضـالب   و  آب  روابط عمومى شـركت 

مقام معظم رهبرى:

مقام معظم رهبرى:

مقام معظم رهبرى:

مقام معظم رهبرى:

مقام معظم رهبرى:

مقام معظم رهبرى:

اصفهان آهن   روابط عمومى شـركت سـهامى ذوب 
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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.

ــوراى اسالمى با  ــيون وي  ژه برجام در مجلس ش رييس كميس
ــووالن نظام و مردم اجازه نخواهند داد كسى از  بيان اينكه مس
ــروط  نامه رهبرى در خصوص برجام عدول كند، گفت: بايد ش
ــوراى امنيت ملى و مجلس در مورد برجام به دقت  رهبرى، ش
رعايت شود؛ زيرا برجام سندى پر از ابهام است.عليرضا زاكانى 
با بيان اينكه آمريكا خواستار به دست گيرى اداره جهان است، 
ــود را  ــكا هر چيزى كه مانع از اين هدف ش ــار كرد: آمري اظه
ــيطنت و نفوذ براى  بر نمى تابد و از هر ظرفيتى، چه زور يا ش
ــتفاده ميكند.وى افزود: در مقابل  تحقق اين خواسته خود اس
ايران اسالمى قرار دارد كه به دنبال تمدن نوين اسالمى است 
و نگاه جهانى هم دارد و زمينه ساز ظهور است، اما نگاه جهانى 
ــتضعفان است. ــالمى با حمايت از مس ما بر خالف آمريكا، اس

ــى برجام در مجلس با اشاره به  ــيون ويژه بررس رييس كميس
ــت، گفت: آمريكا در جهان به  اينكه آمريكا براى ما مزاحم اس

دنبال منافع خود است و تنها به آن توجه ميكند و براى تمام 
كشورها مزاحم و به شدت بدقول است و تمام آنچه را در توافق 
ــده فراموش كرده است. نبايد به آمريكا اميدوار  ژنو متعهد ش
ــه اركان انقالب  ــه آمريكا اميد دارند اما ب ــود؛ برخى آنقدر ب ب
ــور  ــتند.زاكانى با بيان اينكه دو نوع نگاه در كش اميدوار نيس
وجود دارد، تصريح كرد: يك نگاه بر ارزش هاى انقالب تاكيد 
ــت كه نبايد از اين آرمانها فاصله گرفت و از  دارد و معتقد اس
ــتفاده كرد. اما نگاه ديگر اعتقاد  تمام ظرفيت داخلى بايد اس
ــده را ادامه داد و بايد  ــير آم دارد كه نمى توان انقالب و مس
ــكل با غرب و آمريكا را حل كرد.وى ادامه داد: برخى در  مش
ــس اتمى از ما  ــان مى كنند كه غرب و آژان ــور بي داخل كش
ــت ميزنند. آيا در اين  ــفافيت ميخواهد، چرا حرف نادرس ش
12 سال تنها شفافيت از ما ميخواستند؛ مگر آقاى البرادعى 
ــمى  ــى انرژى اتمى نامه رس ــس بين الملل ــس وقت آژان ريي

ــتند كه برنامه هسته اى ايران مشكلى ندارد، اما پس از  ننوش
آن قطعنامه ها عليه كشور صادر شد.

ــوان  ــس عن ــام در مجل ــى برج ــيون بررس ــس كميس ريي
ــود را با ــه هايى ميكنند خ ــه چنين توصي ــانى ك كرد: كس
ــنجند؛ نگاهى در برجام مبتنى بر   انديشه هاى امام(ره) بس
ــكلى ندارد، موجب ابهاماتى  اعتماد و اين كه آمريكا با ما مش
در آن شده است. ما زحمات را نديده نميگيريم اما بايد كامل 
ــود. اگر توصيه هاى رهبرى، شوراى امنيت ملى و مجلس  ش
رعايت نشود خطرات بسيارى در برجام وجود داردكه منافع 
ــعاع قرار مى دهد.زاكانى بيان كرد: يكى  ملى ما را تحت الش
از پيش فرض هاى مطرح شده براى قبول برجام اين بود كه 
ــور قابل اداره نبود در  ــت كاهش يافته و اداره كش فروش نف
حالى كه فروش نفت در يك سال و نيم تا پيش از توافق ژنو 
و حتى پس از ژنو هم ثابت بود.وى ادامه داد: همچنين دائما 
اعالم مى كردند ايران در معرض تهديد نظامى بود و با برجام 
سايه جنگ از كشور برداشته شد؛ اما با بررسى در كميسيون 
ــووالن در  ــدارد. تمام مس ــت ن ــن چيزى صح ــام چني برج
كميسيون بررسى برجام مطرح كردند كه آمريكا توان نظامى 

ــت اقدام به عمليات  براى حمله ندارد و اگر ذرهاى توان داش
ــى حق  مى كرد.زاكانى با بيان اينكه پس از نامه رهبرى كس
ــرار كند، گفت: رييس جمهور در  ــدارد حرفهاى قبلى را تك ن
نامه خود به رهبرى اعالم كرده كه تحريمها برداشته ميشود 
ــى از تحريمها برداشته ميشود و نه  اما طبق برجام تنها بخش
ــر اينكه توجه و دقت  ــت.وى با تاكيد ب آنچه نظر رهبرى اس
يك اصل است كه همه مسووالن به آن موظف هستند، بيان 
ــوراى امنيت ملى  كرد: بايد 9 ويژگى رهبرى، 10 ويژگى ش
و 9 ويژگى مجلس در مورد برجام به دقت رعايت شود؛ زيرا 
ــندى پر از ابهام است. مسووالن نظام و مردم اجازه  برجام س
ــرى در خصوص برجام  ــى از نامه رهب ــد داد كه كس نخواهن
ــان اينكه هم دولت  ــردم تهران با بي ــدول كند. نماينده م ع
ــور  ــرفت در داخل كش و هم مجلس بايد بدانند كه راه پيش
است خاطرنشان كرد: اگر قرار است اصالحى انجام شود بايد 
ــا زمانى كه فقر و تبعيض  ــر و تبعيض صورت بگيرد. ت در فق
ــود. پس از ــور وجود دارد هيچ اتفاقى حاصل نمى ش در كش
ــن خواب در تهران وجود  ــال از انقالب 20 هزار كارت  30 س

دارد و اين براى مسووالن خجالت آور است.

مردم و مسووالن اجازه نمى دهند
 كسى از نامه رهبرى درباره برجام عدول كند

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

ــتيبانى نيروهاى مسلح دولت دهم گفت:  وزير دفاع و پش
ــالمى، سوريه، عراق و  ــاوره و معنوى ايران اس قدرت مش

يمن را حفظ كرده است.
ــا بيان  ــد وحيدى ب ــردار احم ــارس ، س ــزارش ف ــه گ ب
ــش رو بايد از  ــداف بزرگ پي ــيدن به اه ــه براى رس اينك
ــهدا پيمودند گذركرد، اظهار كرد: مبارزه ــيرى كه ش مس
ــت كه تا كرانه ظهور ادامه  ــين (ع)، حركتى اس  امام حس
ــورا و ظهور امام  دارد. وى با بيان اينكه مبعث، غدير، عاش
زمان (عج) نقاط عطف تاريخ اسالم هستند، افزود: عاشورا 
تا ظهور امام عصر ادامه خواهد يافت و همه عصرها به اين 
ــاع دولت دهم با تاكيد  ــت بزرگ تعلق دارند.وزير دف نهض
ــه ابعاد را در  ــت كه هم ــورا يك نهضتى اس بر اينكه عاش
ــان ها  ــورا در عمق وجود انس بر مى گيرد تصريح كرد: عاش
ــن اليه هاى  ــهادت در عميق تري ــون ش ــه دوانده چ ريش
ــاره به اينكه حيات هاى  ــت. وى با اش ــان نهادينه اس انس
ــت، ادامه داد: عاشورا  ــى از نهضت عاشوراس اجتماعى ناش
ــعور، فرهنگ و  ــت كه همه درك، ش نهضت فرهنگى اس
ــود.وحيدى با  ــى مى ش ــان  از آن ناش ــناخت براى انس ش
ــند جهاد و مبارزه  ــورا يك س ــد بر اينكه زيارت عاش تاكي
دائمى است، خاطرنشان كرد: عاشورا تمام شدنى نيست و 
مبارزه تا برطرف شدن فتنه از همه عالم ادامه دارد و اين 
ــورا شدنى است. وى با بيان اينكه شهدا  مبارزه بر بال عاش
ــى(ع) هستند، گفت: شهداى ما  ادامه دهنده راه امام حس
ــقانه در راه خدا گام برداشتند و در اين عشق به مقام  عاش
ــت يافتند و به همين دليل به حيات ابدى رسيده  فنا دس
ــتند. وزير سابق دفاع با تاكيد بر اينكه برترين  و زنده هس
ــتند كه در صف اول مبارزه مى جنگند،  شهدا افرادى هس

ــهدا از صحنه واقعى مبارزه لحظه اى چشم  اظهار كرد: ش
ــت مى آورند و  اگر  ــر نمى دارند و رضايت الهى را به دس ب
رضايت الهى از بنده اى حاصل شود ديگر حسابى بر آن ها 

نيست.
ــاز شدند، افزود: موقعيت  ــهدا تاريخ س وى با بيان اينكه ش
بلند باالى جمهورى اسالمى به دليل عمق وجودى است 
ــالمى دميدند  ــهدا با رفتن خود بر پيكر انقالب اس كه ش
ــاندند.  ــات و تثبيت رس ــا به اثب ــن اليه ه و در عميق تري
ــهدا عزت و شرف آفرين هستند،  وحيدى با بيان اينكه ش
ــهدا انقالب اسالمى پيام  ــطه ش تصريح كرد: امروز به واس
ــد.وى با تأكيد بر  ــهدا را در دنيا اعالم مى كن ــالم و ش اس
ــهدا براى حيات بخشى به قلب انسان بسيار  اينكه ياد ش
ــت، ادامه داد: خون شهدا تمدن ساز است و امروز  مهم اس
تمدن مادى غرب بر فناورى كه جامد و مرده بوده استوار 

است و در آن انسانيت و معنويت وجود ندارد.
ــه تمدن غربى  ــاره به اينك ــت دهم با اش ــر دفاع دول وزي
ــت،  ــد حيات اس ــك و فاق ــد تاري ــود مى بال ــه خ ــه ب ك
خاطرنشان كرد: تمدن غرب كه امروز بسيارى از انسان ها 
را در خود غرق كرده از مفهوم پايين و پست نشأت گرفته 
و جاهليت مدرن است.وى با بيان اينكه تمدن اسالمى ما 
ــان  برآمده از يك معرفت عميق در اليه هاى وجودى انس
ــت، گفت: شهادت از بزرگ ترين آموزه هاى انسان الهى  اس
ــالم به دنبال آن  ــت و تمدنى كه اس و مكتب اهل بيت اس
بوده مبتنى بر انسان، ايمان، خداجويى و معنويت استوار 
ــت.وحيدى با اشاره به اينكه بدون شهدا نمى توانستيم  اس
ــل را تصور كنيم، اظهار كرد: امروز گفتمان نظام  راه تكام
اسالمى، گفتمان نظام سلطه را به چالش كشانده و دوباره 

ــى اول از تمام معادالت  ــد از جنگ جهان ــالم را كه بع اس
جهانى خارج شده بود در دنيا مطرح كرد.

ــالمى،  ــروز گفتمان انقالب اس ــد بر اينكه ام ــا تاكي وى ب
ــل بازگرداند، افزود:  ــالم را به معادالت قدرت بين المل اس
ــالم و تمدن غرب با يكديگر  در حال حاضر  دو مكتب اس
ــابق دفاع با بيان اينكه  ــتند.و زير س ــتيز هس در حال س
ــالم هيچ آينده و آرمانى ندارد، تصريح  انسان بريده از اس
ــل فوكو،  ــالمى متفكر غربى، ميش كرد: بعد از انقالب اس
ــت و اين انقالب به روح  اعالم كردكه اين عالم روح نداش
ــه گفتمان انقالب  ــاره به اينك ــد.وى با اش عالم تبديل ش
ــده كه در همه ابعاد و عرصه ها  ــالمى امروزه موجب ش اس
ــت، ادامه داد: انقالب اسالمى در  ــالم حرف داشته اس اس
همه جا با مظاهر كفر و شرك به ويژه با تروريسم تكفيرى 
كه بدترين نوع تروريسم است درگير است و جز جمهورى 
ــه با آن را ندارد.وحيدى  ــالمى، هيچ قدرتى توان مقابل اس
ــا ائتالف غربى ها  ــه در مقابل تكفيرى ه ــاره به اينك با اش
ــان كرد: اگر انقالب  ــت كارى پيش ببرد، خاطرنش نتوانس
ــوريه نبود، همه كشورهاى منطقه  ــالمى در عراق و س اس
ــوختند.وى با بيان  ــى كه خود دامن زدند، مى س در آتش
ــكرى مى كنند و قدر جمهورى  ــورهايى كه ناش اينكه كش
ــالمى را نمى دانند، توان تصور منطقه بدون جمهورى  اس
ــت ها  ــد، گفت: انفجارهاى اوليه تروريس ــالمى را ندارن اس
ــا به دنبال ــال همه دني ــق بود و چهار س ــز دمش در مرك

 ساقط كردن سوريه بودند كه جمهورى اسالمى با قدرت 
و يك تنه ايستاد.

ــالمى  وزير دفاع دولت دهم با تأكيد بر اينكه جمهورى اس
ــد، اظهار كرد: امروز پس از  ــرم اهل بيت دفاع مى كن از ح
ــيدند كه نتوانستند از  ــال همه به اين نتيجه رس چهار س
ــران پيروزى خود را  ــالمى بر آيند و اي پس جمهورى اس
ــت.وى با بيان اينكه در حالى كه جمهورى  ثابت كرده اس
اسالمى در سوريه بود، داعش وارد عراق و چند كيلومترى 
بغداد شده بود، افزود: جمهورى اسالمى وارد صحنه عراق 
ــد و ضمن ممانعت از سقوط عراق جريان تروريستى را  ش
ــال به عقب راند.وحيدى تصريح كرد: اگر تفكر انقالب  كام
و گفتمان انقالب اسالمى به ميان نمى آمد، مشخص نبود 
ــت تروريست ها پيدا مى كرد. كه عراق چه عاقبتى در دس

ــاوره  ــائل از قدرت مش ــه تمام اين مس ــا بيان اينك وى ب
ــلطه در يمن جنگ نيابتى  ــود، ادامه داد: نظام س ايران ب
راه انداخته؛ اما جمهورى اسالمى با قدرت معنوى خودش 
ــالم كرده بود  ــتان كه اع ــت و برنامه هاى عربس پيش رف
ــت را برهم زد. وزير  ــتيال خواهد ياف ــر يمن اس 60 روزه ب
ــت عربستان  ــاره به اينكه 7 ماه اس دفاع دولت دهم با اش
ــى از مناطقش نيز به  ــاد روبه رو بوده و برخ ــا تلفات زي ب
ــت يمنى ها افتاده، خاطرنشان كرد: جمهورى اسالمى  دس
ــت و تنها مشاوره مى دهد  ــتقيماً در جنگ حاضر نيس مس
ــوريه توسط جمهورى  به طورى كه امروز حفظ عراق و س
اسالمى محقق شده است.وى با بيان اينكه روزى كه ايران 
ــت كند با آن مخالف  ــت نيروگاه بوشهر را درس مى خواس

ــان  بودند، گفت: اما در نهايت ايران قدرت فنى خود را نش
ــته هاى جمهورى  داد و امروز غرب مجبور به قبول خواس
اسالمى بعد از 12 سال شد و با قدرت فنى ايران، غرب  به 
زانو درآمد.وحيدى با اشاره به اينكه جمهورى اسالمى بنا 
به خواست خود محدوديت هايى را پذيرفت اما آنچه آنان 
ــتند را تثبيت كرد، اظهار كرد: غربى ها با تمام  نمى خواس
تحريمى كه اعمال كردند جمهورى اسالمى دستاوردهاى 
نظامى بسيارى داشت به طورى كه مبتنى بر ظرفيت هاى 

ذاتى نظام دفاعى خود را جلو مى برد.
ــد  ــى مى خواهن ــادى، برخ اقتص ــه  ــزود:در عرص اف وى 
ــود ضعف هايى كه  ــا با وج ــت خورديم، ام ــد شكس بگوين
ــن تحريم ها  ــان غربى اي ــه كارشناس ــم ولى به گفت داري
ــه 500 درصد  ــد تورم ب ــورى اعمال مى ش ــراى هر كش ب
ــابق  ــران دوام آورد.وزير دفاع س ــيد، اما اقتصاد اي مى رس
ــته هاى  ــتيم به خواس ــر مى توانس ــد كرد: اگ ــران تاكي اي
ــروز وضعيت ــم ام ــل كني ــور كامل عم ــه ط ــرى ب رهب

بهترى داشتيم.
ــاره به اينكه امريكايى زمانى  كه ديدن تحريم ها  وى با اش
ــت مذاكره كردند، ادامه داد: ما در  كارگر نيفتاد، درخواس
همه جبهه ها درگير و پيروز هستيم و جامعه اى پر نشاط، 
ــوش و خروش و رو به جلو داريم كه هيچ  پرانگيزه، پر ج
نمونه اى ندارد.وحيدى خاطرنشان كرد: جمهورى اسالمى 
ــوى مقاومتى  ــم زده و الگ ــادالت جهان را بر ه ــه مع هم
ــلمان ها  ــرده كه براى همه ملت ها حتى غيرمس تدوين ك
ــروز اين قدرت بزرگ و  ــت.وى با بيان اينكه ام مطرح اس
ــت كه غربى ها خيلى  ــده به جلو مى رود و طبيعى اس بالن
ــت كردند، گفت: هر توطئه اى كه تدوين مى كنند،  وحش
ــت دهم اظهارات  ــس مى گيرند.وزير دفاع دول نتيجه عك
ــتان سعودى   ــعودى ها را مضحك خواند و افزود: عربس س
ــدوق بين المللى پول  ــته كه صن آنقدر ضعف عملكرد داش
ــكل اقتصادى برخواهد  ــال 2020 به مش اعالم كرده تا س
ــمند و فرزانه  ــروز رهبر ارزش ــورد.وى تصريح كرد: ام خ
ــمن را  ــان ابتكار عملى به خرج مى دهند كه دش ما آنچن
ــراف مى كنند كه  ــردازان جهان اعت ــج كرده و نظريه پ گي
ــام معظم رهبرى ــخنرانى مق ــناريوهاى آنان با يك س س

 بر هم مى ريزد.
ــينى و  ــان اينكه با يك رهبر و هويت حس ــدى با بي وحي
ــتى  ــير جلو مى رود و شكس ــينى اين مس ــربازان حس س
ــه داد: امروز قدرت  ــت، ادام ــز براى آن قابل تصور نيس ني
ــده كه اساس  ــالمى در دنيا طنين افكن ش جمهورى اس
ــت ها  ــر پيكر همه تروريس ــت و ب ــدرت معنوى اس آن ق
ــرزه بر اندام  ــاره به اينكه ل ــت.وى با اش ــرزه انداخته اس ل
ــمنان اسالم و مسلمانان افتاده است، خاطرنشان كرد:  دش
ــت ها را رها كنيد زيرا  ــت ها مى گويند تروريس صهيونيس
ــت.وزير دفاع دولت دهم گفت:  دشمن اصلى ما ايران اس
ــت داده و كرانه باخترى را  ــزه را از دس ــت ها غ صهيونيس
ــاهد قدرت گرفتن ريشه هاى  ــت مى دهند و ش نيز از دس

انتفاضه سوم هستند.

ــين حوزه علميه قم ، با  ــو مجمع محققين و مدرس عض
بيان اينكه نمى توان با اجبار، روش هاى خشونت آميز و 
مستبدانه مردم را مومن كرد؛ چراكه در اين صورت نفاق 
ايجاد مى شود، گفت: جنس دين با اجبار سازگار نيست، 
ــت، از جنس  ــون ايمان از جنس باور پيدا كردن اس چ
ــت و از قلب است كه دين به وجود  ــت داشتن اس دوس
ــته  مى آيد و چيزى كه با قلب، ايمان و باور رابطه داش
ــد با زور و اجبار عملى نخواهد شد. حجت  االسالم  باش
و المسلمين محمدعلى ايازى موضوع سخنرانى خود را 
در هيات ايثارگران كه در حسينيه جماران برگزار شد، 
موضوع جايگاه انسان از منظر قرآن كريم و نسبت آن با 
ــن دارى اجتماعى بيان كرد. ايازى با انتقاد از افرادى  دي
كه برخى مواقع از پاپ كاتوليك  تر مى شوند، با اشاره به 
آيه 9 سوره يونس، گفت: خداوند در قرآن مى فرمايد اگر 
مى خواستم همه مردم را مومن مى آفريدم و اين جالب 
ــان اين مساله  ــت كه چگونه برخى از خدا هم برايش اس
ــه در آيه ديگرى خطاب به  ــود و بالفاصل مهم تر مى ش
ــر (ص) مى فرمايد آيا تو مى خواهى با اجبار مردم  پيامب
ــه با بيان اينكه راه دين  دار  ــن كنى؟ وى در ادام را موم
ــان كرد: از  ــت، خاطر نش كردن مردم اغنا و ترغيب اس
ــت امر به معروف  ــرآن كريم هر فردى صالحي منظر ق
ــر را ندارد و نمى  توان يك مامور آموزش  و نهى از منك
نديده نيروى انتظامى را مسوول امر به معروف و نهى از 
منكر كرد.عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه 
ــهروندى اين است  ــانى و ش قم در پايان گفت: حق انس
كه ما با عدالت رفتار كنيم در جامعه عدالت هم به اين 
ــه خوب رفتار كنيم.  ــت كه ما با همه در جامع معنا اس
ــتند و خداوند در اين  ــان ها همه داراى ارزش هس انس
ــان بى گناه را  ــى يك انس باره مى گويند كه وقتى كس
ــان ها را كشته  ــت كه تمام انس ــد مثل اين اس مى كش

است.

حجت االسالم و المسلمين مهدى طائب، رييس قرارگاه 
ــتى اظهار  ــار ؛ درباره تعداد بمب اتم رژيم صهيونيس عم
داشت: در منابع مختلف تعداد بمب اتم اين رژيم متفاوت 
ــرائيل بيش از 200  ــان مى دهد اس بوده اما برآوردها نش
بمب اتم دارد.وى ادامه داد: رژيم صهيونيستى از نيروگاه 
ــتفاده مى كند،  ــالح هسته اى اس ديمونا،  براى توليد س
ــت. رييس  ــاى اين رژيم نيس ــم مشكل گش ــا بمب ات ام
ــت كه روزى  قرارگاه عمار تصريح كرد: حدس بر اين اس
ــتى ــا باعث از بين رفتن رژيم صهيونيس ــروگاه ديمون ني
ــان كرد: رژيم صهيونيستى از   خواهد شد.وى خاطر نش
نيروگاه ديمونا براى توليد سالح هسته اى استفاده كرده 
ــازى 90 درصد در اين نيروگاه به همين منظور  و غنى س

انجام مى شود.

ــالمى  ــوراى اس ــرژى مجلس ش ــيون ان ــو كميس عض
ــر ورود دالالن به  ــى ب ــاتى مبن ــفانه گزارش گفت:متاس
ــيده است.مسعود  ــت ما رس حوزه واردات بنزين به دس
ميركاظمى، نماينده مردم تهران با اشاره به حدود و ثغور 
ــت دالالن در بخش پروژه هاى  ــبت به فعالي برخورد نس
ــوان، گفت:  ــگاه خبرنگاران ج ــو با باش ــى در گفتگ نفت
ــاد در همه حوزه ها على الخصوص  معتقدم برخورد با فس
در حوزه نفت نبايد ابعاد سياسى پيدا كرده و اين برخورد 
بايد واقعى و به دور از هرگونه جناح بندى صورت پذيرد.

وى افزود: در حال حاضر شاهد برخى مفاسد به ويژه در 
ــتيم كه وقتى از جانب يك گروه خاص  حوزه نفت هس
مطرح مى شود، مسووالن در برخورد با آن سكوت كرده 
و در مقابل اگر همين فساد از جانب جناح ديگرى اتفاق 

بيفتد، مرتبا آن را اعالم و رسانه اى مى كنند.

يك استاد حوزه گفت: هيچ يك از مراجع ما كاربرد الفاظ 
سبك و ركيك را براى مجالس عزادارى  تجويز نمى كنند 
ــالم  ــا را منع كرده اند.حجت االس ــه كار بردن آنه بلكه ب
ــه «مداحى كردن در  ــلمين غرويان با بيان اين ك والمس
ــالم داراى آداب و احكامى است و بايد قواعد و  دين اس
ضوابط آن را رعايت كرد» اظهار كرد: در قواعد و احكام 
ــرايى و در كل در عزادارى ها بايد  ــى و مديحه س مداح
ــال پيش  به حكم مراجع مراجعه كرد.وى گفت: چند س
آيت اهللا مكارم شيرازى بكار بردن الفاظى كه در شأن اهل 
ــگ و يا  ــت را منع كردند. الفاظى مثل س بيت (ع) نيس
عوعو كردن در عزادارى ها. بكار بردن اينگونه الفاظ سبب 
ــبب  ــود و كًال س تنزل مقام و مرتبه اهل بيت (ع) مى ش
ــود كه دين اسالم سبك شود. وقتى مرجع تقليد  مى ش
بكار بردن اينگونه الفاظ را براى مداحان ممنوع مى كند 
ــد و از الفاظى كه  ــد از اين موضوع تبعيت كنن ــا باي آنه
ــدن دين اسالم و شيعه مى شود پرهيز  موجب سبك ش
ــد: وظيفه  ــگاه يادآور ش ــتاد حوزه و دانش كنند.اين اس
شرعى ما در اينگونه مراسم، پيروى از ديدگاه هاى مقام 
ــت. اگر به كار بردن اين الفاظ  معظم رهبرى و مراجع اس
سبب آسيب رساندن به عزادارى ها و هتك حرمت امامان 
شود بالشك حرام است. ما در مداحى ها بايد از مطالبى 

استفاده كنيم كه منبع تاريخى داشته باشد.

نمى توان با ترس و ارعاب مردم 
را مومن كرد

آمار طائب از تعداد بمب هاى 
اتمى اسراييل

ردپاى دالالن نفتى در حوزه 
واردات بنزين

بعضى از مجالس عزادارى 
مصداق قطعى حرام است

شنيده ها 

«يوكيا آمانو» مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى 
ــپانيا گفت:  ــا روزنامه «ال پاييس» اس ــت وگو ب در گف
ــته اى عمل كرده  ايران به تعهدات خود در توافق هس
ــپانيا سفر كرده  ــت.آمانو كه به طور مخفيانه به اس اس
ــر شد  ــنبه منتش بود، در اين مصاحبه كه روز چهارش
ــال عمل به تعهدات  ــح كرد «اكنون ايران در ح تصري

خود در توافق هسته اى است.»
ــه در زمان  ــركل آژانس ك ــت: مدي ــن روزنامه نوش اي
ــت ــك را رعاي ــاط ديپلماتي ــر احتي ــه حداكث مصاحب

ــر اينكه آيا  ــى مبنى ب ــخ به پرسش ــى كرد، در پاس  م
مى تواند ميزان همكارى ايران پس از توافق هسته اى 
ــم بگويم كه ايران به  ــف كند، گفته «مى توان را توصي

تعهداتش عمل كرده است.»
ــران از پارچين بازديد  ــو همچنين گفت كه در اي آمان
ــد و اكنون درحال  كرديم... نمونه هايى جمع آورى ش

آزمايش آن هستيم.
ــات  ــوز نمى داند نتيجه اين آزمايش ــت كه هن وى گف
ــن المللى انرژى  ــا، آژانس بي ــت.به گزارش ايرن چيس
ــه اى اعالم كرد كه  ــار بياني ــى 23 مهرماه با انتش اتم
جمهورى اسالمى ايران همكارى الزم در زمينه ارزيابى

ــور را انجام  ــته اين كش ــته اى گذش  فعاليت هاى هس
داده است.

ــه براى  ــه را ك ــران تمام آنچ ــرد اي ــالم ك ــس اع آژان
ــور  كش ــن  اي اى  ــته  هس ــاى  ه ــت  فعالي ــى  ارزياب

ــى قرار ــن الملل ــاد بي ــن نه ــار اي ــوده در اختي الزم ب
 داده

ــرژى اتمى در  ــن المللى ان ــس بي ــت.ارزيابى آژان  اس
ــته اى ايران  ــته هس ــاى گذش ــت ه ــوص فعالي خص
ــود.على  ــامبر (24 آذر) نهايى ش ــا روز 15 دس بايد ت
ــى ايران 22  ــازمان انرژى اتم ــر صالحى رئيس س اكب
ــه اى را در وين امضا  ــا آمانو تفاهمنام ــاه با يوكي تيرم
ــن تفاهمنامه داراى ضميمه  ــرد. به گفته صالحى، اي ك
ــوب مى  ــه راه محس ــع يك نقش ــه در واق ــود ك اى ب
ــرف قرار ــورد توافق دو ط ــه نيز م ــد و اين ضميم ش

ــركل آژانس بين المللى انرژى   گرفت.يوكيا آمانو مدي
ــك روزه به تهران  ــفرى ي ــهريورماه در س اتمى 29 ش
ــور خارجه،  ــس جمهورى، وزير ام ــن ديدار با رئي ضم
ــازمان انرژى اتمى ايران و اعضاى كميسيون  رييس س
ــريفاتى  ــايت پارچين بازديد تش ــام مجلس، از س برج

داشت.

ــركت  ــوت ايران براى ش ــول دع ــه آمريكا به قب ــر خارج وزي
ــرد كه  ــان ك ــاره و خاطرنش ــوريه اش ــح س ــس صل در كنفران
ــوريه از طريق ــراى حل بحران س ــت اميدواركننده اى ب فرص

 گفت وگو به وجود آمده است.
در  ــركت  ــا ش ب ــن  وي ــه  ب ــفر  س از  ــش  پي ــرى  ك ــان  ج
ــريح  ــاد كارنگى، به تش ــل در بني ــح بين المل ــس صل كنفران
ــارى خاورميانه  ــوص اوضاع ج ــت هاى آمريكا درخص سياس
پرداخت. وى گفت: به غير از توليد نفت و انرژى در خاورميانه، 
ــرزمين تاريخى، همواره  ــه عنوان عالى ترين س اين منطقه ب
ــتى فراوانى براى بازديدكنندگان داشته اما  جاذبه هاى توريس
ــرزمين است. ــته اين س داعش در حال نابودى تاريخ و گذش

ــدن واقعه 11 سپتامبر، افزود:  وزير خارجه آمريكا با يادآور ش
ــتقيمى بر امنيت  ــت خاورميانه تاثيرگذارى عميق و مس امني
ــته است؛ همچنين خاورميانه در برگيرنده  داخلى آمريكا داش
ــمار بسيارى از متحدان آمريكاست.وى با بيان اينكه اكنون  ش
آمريكا نسبت به گذشته اتكاى كمترى به نفت خاورميانه مى 
ــت و  كند، افزود: با اين حال بازار انرژى، مقوله اى جهانى اس
ــرعت  ــك ترين اختالل در بازار نفت خليج فارس، به س كوچ
ــتم مالى-اقتصادى، صادرات و واردات و نرخ بيكارى  بر سيس
ــت.كرى در ادامه به ــد داش ــرات مخربى خواه ــكا اث در آمري

ــوريه و عراق اشاره  ــت هاى داعش در س جنايت هاى تروريس
ــت  ــانها، دس كرد و گفت: داعش فقط به دليل نژاد و دين انس
ــد و چنين  ــودكان مى زن ــان، زنان و ك ــتار بى گناه ــه كش ب
ــد.وى تنها راه پايان  ــب دين توجيه مى كن ــارى را در قال رفت

ــوريه ــان يافتن جنگ س ــش را پاي ــات) داع ــه (اقدام دادن ب
 بيان كرد و افزود: براى حل اين بحران بايد به داليل شروع آن 
ــووليت تجهيز نظامى  پى برد.وزير خارجه آمريكا، با قبول مس
ــد، همچنان  ــار اس معارضان به اصالح ميانه رو عليه دولت بش
ــى امكانپذير  ــوريه را تنها از طريق ديپلماس راه حل بحران س
ــت.كرى با بيان اينكه حل بحران جارى سوريه از طريق  دانس
مذاكرات كار چندان آسانى نيست، افزود: براى نخستين بار با 
ــركت در مذاكرات چندجانبه صلح سوريه از  پذيرش دعوت ش
ــوى ايران، فرصت اميدواركننده اى براى حل اين بحران از  س
طريق گفت وگو بوجود آمده است.وى در ادامه با متهم كردن 
ــد رييس جمهورى سوريه،  ــار اس ــيه به جانبدارى از بش روس
ــه معارضان  ــيه علي ــتر حمالت هوايى اخير روس ــت: بيش گف
ــان  ــت و نه داعش.وى خاطرنش تحت حمايت آمريكا بوده اس
ــورد بحث در ــه موضوع هاى م ــاله از جمل ــرد كه اين مس ك

 وين خواهد بود.

آمانو: 
ايران به تعهدات خود عمل كرده است

فرصت اميدواركننده اى براى حل بحران سوريه با حضور ايران
 به وجود آمده است

سردار وحيدى:

ايـران 
مانع سقـوط 
عـراق شد 
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ــد ملى ضمن  ــت از تولي ــيون حماي ــب رييس كميس نائ
ــهام  ــور كه از س ــاى 250 نفره اقتصاد كش ــريح مافي تش
ــبت به درگير شدن اليحه  ــوارى مى گيرند،نس عدالت س
ــى و انتخاباتى  ــهام عدالت با مباحث سياس آزاد سازى س

هشدار داد.
محمدرضا پورابراهيمى در خصوص وضعيت سهام عدالت، 
گفت: سهام عدالت با اهداف خوب و با نگاه كارشناسى در 
اقتصاد ايران تعريف شد تا بتواند بحث كاهش تصدى گرى 
دولت در اقتصاد را مديريت كند و مالكيت بنگاه هاى دولتى 

به مردم منتقل شود.
ــالمى ادامه  ــوراى اس نماينده مردم كرمان در مجلس ش
ــد كه در حوزه  ــهام عدالت در اين راستا تعريف ش داد: س
توزيع ثروت و عادالنه بودن آن كه يكى از اهداف حكومت 
اسالمى بوده و به عدالت اجتماعى نزديك است، گامى مهم 

برداشته شود.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس اظهار داشت: در همين 
راستا با هدف توزيع ثروت و انتقال مالكيت از بخش دولتى 
ــهام عدالت در اقتصاد ايران تعريف  به بخش خصوصى، س

شد.
نايب رييس كميسيون حمايت از توليد ملى تصريح كرد: 
رييس جمهور وقت در سال 84 استارت سهام عدالت را زد 
تا پس از شناسايى بنگاه هاى قابل واگذارى، انتقال مالكيت 

انجام شود.
سهام عدالت امروز موجب شـكل گيرى مشكالت 

جدى در اقتصاد ايران شده است
ــيرى كه  ــوراى عالى بورس با تاكيد بر اينكه مس عضو ش
ــل از آن به  ــهام عدالت طى مى كند، با اهداف قب امروز س
شدت فاصله گرفته است، گفت: سهام عدالت امروز موجب 

شكل گيرى مشكالت جدى در اقتصاد ايران شده است.
ــه تمركز اقتصاد از  پورابراهيمى گفت: هدف ما اين بود ك
ــاق افتاد، رويكرد  ــود اما چيزى كه اتف حوزه دولت جدا ش

بسيار نامناسب در اقتصاد ايران است.
ــش دولتى، كارآيى  وى تصريح كرد: در عمل با حذف بخ
ــركت ها،  ــروز ناكارآمدترين ش ــه ام ــش نيافت بلك افزاي
ــان به عنوان  شركت هايى هستند كه 40 درصد سهامش

سهام عدالت اختصاص يافته است.
وضعيت اسفبار شـركت هاى واگذار شده به سهام 

عدالت ناشى از عدم وجود متولى است
ــفبار  ــاره به وضعيت اس ــورس با اش ــوراى عالى ب عضو ش
ــهام عدالت  ــركت هايى كه 40 درصد سهامشان به س ش
واگذار شده است، گفت: علت وضعيت اسفبار آنها اين است 
كه اين شركت ها متولى ندارند؛ يعنى قبًال اگر 40 درصد از 
سهام پااليشگاه ها و پتروشيمى ها متعلق به وزارت نفت بود 
ــت، امروز اين مديريت نيز وجود  و وزير بر آنها نظارت داش
ندارد و اين شركت ها به وزير مربوطه، مجلس و دستگاه هاى 

نظارتى پاسخگو نيستند.
پورابراهيمى تصريح كرد: امروز هر كدام از اين شركت ها، 

ــت  ــيمى ها در وزارت نفت در دس ــگاه ها و پتروش پااليش
ــت كه به هيچ وقت در اقتصاد  مجموعه اى قرار گرفته اس
ــخص نيست اين شركت ها كشور پاسخگو نيستند و مش

 با چه برنامه اى و در چه روندى فعاليت مى كنند.
وى آغاز فساد در كشور را از عدم پاسخگويى خواند و گفت: 
ــال هاى اخير مواجه با عدم پاسخگويى  ــفانه در س متاس
شركت هايى كه درصدى از سهام آنها به سهام عدالت واگذار 

شده است، هستيم.
ــاد نيز چنين  ــان اينكه در وزارت اقتص پورابراهيمى با بي
مشكلى وجود دارد، گفت: بانك ها و بيمه هايى كه واگذار 
شده اند و 40 درصد از مالكيت آنها به سهام عدالت متعلق 
است، به دولت، مجلس و نهادهاى نظارتى پاسخگو نيستند.

ــيون اقتصادى مجلس گفت: اين وضعيت در  عضو كميس
ــود دارد و هر چه مجموعه معدنى و  وزارت صنعت نيز وج
صنعتى در اين سال ها واگذار شده است، 40 درصد از ارزش 

سهام آنها، متعلق به سهام عدالت است.
شـركت هاى واگذار شـده بـه هيچ نهـاد نظارتى 

پاسخگو نيستند
وى تصريح كرد: شركت هايى كه 40 درصد از سهام شان 
ــت، عمال امروزه به جريانى در  مربوط به سهام عدالت اس
ــده اند كه اگر هر چه زودتر جلوى  اقتصاد كشور تبديل ش
آنها گرفته نشود، بحران فساد در دهه هاى آينده به وجود 

خواهند آورد.
نايب رييس كميسيون حمايت از توليد ملى اظهار داشت: 
متاسفانه امروز اعضاى هيات مديره اى كه به نمايندگى از 
ــهام عدالت در هيات مديره اين شركت ها حضور دارند،  س
ــه كارمندان  ــند، ب ــه ناظر بر مديرعامل باش به جاى اينك

مديرعامل تبديل شده اند.
پورابراهيمى ادامه داد: وقتى ناظران مديرعامل به كارمندان 
ــركت را خواند، زيرا  ــه آن ش ــوند، بايد فاتح آن تبديل ش

نمى توانند به وظيفه خود در نظارت عمل كنند.
وى اظهار داشت: اين وضعيت حاد براى 64 شركت بزرگ 
ــهام عدالت واگذار شده،  ــان به س كه 40 درصد سهامش

به وجود آمده است.
ــيون اقتصادى مجلس ادامه داد: 44 ميليون  عضو كميس
ــهام عدالت هستند اما  جمعيت كشور ذينفعان واقعى س
ــهام خود را به  امروزه نمى دانند كه چه زمانى مى توانند س
ــانند و آيا به آنها چيزى داده مى شود يا خير.  فروش برس
متاسفانه امروز برگه هاى بى خاصيت و بى هويتى را به نام 
ــودى به آنها  ــهام عدالت» را به مردم داده ايم كه نه س «س

منتقل مى شود و نه مالكيتى دارد.
مافياى 250 نفره در اقتصاد بر سـهام عدالت سوار 

شده اند
پورابراهيمى تصريح كرد: امروزه گروه 250 نفره مافيايى 
در اقتصاد كشور سر بر سهام عدالت سوار شده اند و در اين 
ــركت ها هر كارى بخواهند مى كنند و به دولت و مردم  ش

پاسخگو نيستند.
ــاره به تدوين طرحى در مجلس براى ساماندهى  وى با اش
سهام عدالت، گفت: طرحى را حدود يك سال و نيم قبل در 
مجلس براى آزادسازى سهام عدالت نوشتيم. هدف ما اين 
بود كه مالكيت دارايى مشاعى دولت و مردم را روشن كنيم.
ماجراى مخالفـت دولت و البى هـاى نمايندگان، با 

آزاد سازى سهام عدالت
ــاس اين طرح،  ــوراى عالى بورس ادامه داد: بر اس عضو ش

ــهام عدالت، سهم دولت داده  از محل فروش بخشى از س
مى شود و مابقى آن به صورت خالص در اختيار مردم قرار 

مى گيرد.
پورابراهيمى گفت: متاسفانه اين طرح با مخالفت دولت و 

البى هاى نمايندگان مواجه شد.
ــت: دولت قول داد اليحه آزادسازى سهام  وى اظهار داش
عدالت را تدوين كند و ما براى تدوين اين اليحه شش ماه 
در خدمت وزير اقتصاد بوديم و جلسات متعددى تشكيل 
داديم تا پيش نويس اليحه آزادسازى سهام عدالت تدوين 

شود.
عضو كميسيون اقتصاد مجلس تصريح كرد: اين پيش نويس 
در كميسيون اقتصادى دولت به تصويب رسيده و به هيات 
ــت كه در صورت تصويب در هيات  وزيران ارسال شده اس
ــورت فوريتى در مجلس تصويب  وزيران، اين اليحه به ص

خواهد شد.
هشدار نسبت به درگيرى سهام عدالت با بحث هاى 

سياسى و انتخاباتى
پورابراهيمى ادامه داد: حتى اگر يك روز زودتر براى سهام 
ــاد بزرگ  ــود مى توان از يك فس عدالت تصميم گيرى ش
ــيون  در اقتصاد ايران جلوگيرى كرد. نايب رييس كميس
ــرد كه اين اليحه  ــى ابراز اميدوارى ك حمايت از توليد مل
ــود و گفت:  اگر  درگير بحث هاى سياسى و انتخاباتى نش
دولت بخواهد اين اليحه را با تاخير به سال آينده موكول 

كند، ضررهاى زيادى متوجه اقتصاد ايران خواهد شد.
ــى و  ــن اليحه در فضاى سياس ــت: اگر اي وى اظهار داش
ــرد، متضرر اصلى آن  ــاى انتخاباتى قرار گي بهره بردارى ه

مردم و اقتصاد كشور هستند.

رييس اتحاديه صنف فروشندگان فرش دستباف، اجرايى 
ــت از فعاالن  ــدن برجام را در صورت عدم حمايت دول ش
فرش دستباف بدون نتيجه دانست و در عين حال تاكيد 
ــدن مشكالت دولت و  كرد كه طبيعى است با برطرف ش
ــد و به دنبال  ــام، بودجه دولت افزايش مى ياب اجراى برج
ــيارى از هزينه هاى ما نيز كاهش مى يابد و همين  آن بس
ــوزه فرش  ــازار و از جمله ح ــق در ب ــوع موجب رون موض

دستباف مى شود.
سيد مجتبى عراقچى ادامه داد: برداشته  شدن تحريم هاى 
بانكى، بازشدن ال سى ها و از طرفى كاهش هزينه حمل 
و نقل از ديگر گزينه هايى است كه مى تواند كمك زيادى 

به ما داشته باشد.
حدود 90 درصد فرش هاى دستباف صادر مى شوند

ــندگان فرش دستباف با بيان  رييس اتحاديه صنف فروش
ــتباف با ركود مواجه شده  اينكه فروش داخلى فرش دس
ــت، اظهار كرد: حدود 90 درصد فرش هاى دستباف  اس
صادر مى شود، ولى با توجه به راكد بودن صادرات در اين 
ــندگان فرش داخلى نمى توانند فرش كهنه  بخش، فروش
ــى  را با نو معاوضه كنند و به دليل اينكه فرش كهنه را كس
خريدارى نكرده و صادر نمى شود، بازار داخلى آن با ركود 

مواجه شده است.
داليل كاهش صادرات فرش دستباف

ــى و باال  ــادرات را تورم داخل ــش ص ــى، علت كاه عراقچ
ــدم توانايى  ــا و از طرفى ع ــده كااله بودن قيمت تمام ش
ــتان و پاكستان دانست، چون  رقابت با فرش هاى هندوس
ــورها نصف ايران ــر در آن كش ــه وى قيمت كارگ به گفت

 است.
صادرات فرش دستباف مقرون به صرفه نيست

ــك فرش مزد كارگر  وى با بيان اينكه 80 درصد هزينه ي
بوده و 20 درصد آن براى هزينه هاى ديگر مصرف مى شود، 
ــران روى قيمت فرش  ــوق كارگ اظهار كرد: افزايش حق
ــدگان نمى توانند در  ــت، بنابراين صادر كنن تاثير گذار اس
اين حوزه فعاليت كنند، چون به هيچ وجه صادرات فرش 

دستباف به صرفه نيست.
اميدى به بازار فرش دستباف حتى بعد از تحريم ها نداريم

ــازار آمريكا به  ــى اگر ب ــان كرد: حت ــن حال بي وى در عي
ــود ولى دولت از ما حمايت نكند،  روى فرش هاى ما باز ش
نمى توانيم در اين حوزه به خوبى فعاليت كنيم و صرفه اى 
براى ما نخواهد داشت، چون در حال حاضر بازار آمريكا را 
نيز فرش هاى هندوستان قبضه كرده كه نصف فرش هاى 

ــتباف  ــد، بنابراين اميدى به بازار فرش دس ما قيمت دارن
حتى بعد از تحريم ها نداريم.

ــتباف با  ــندگان فرش دس ــه صنف فروش رييس اتحادي
ــوق هاى صادراتى  ــال قبل مش بيان اينكه دولت تا پنج س
ــت در مقابل  ــرد گفت:  به نظر من بهتر اس پرداخت مى ك
ــازه واردات  ــده انجام مى دهد، اج صادراتى كه صادركنن
ــود كه اين  ــا داده ش ــاز نيز به آن ه ــى كاالهاى مج برخ
ــوب  ــوق براى صادركنندگان محس موضوع به نوعى مش

مى شود.
وى اظهار كرد: اجرايى شدن برجام و افزايش درآمدهاى 
دولت از طرفى منجر به كاهش ماليات هاى دريافتى دولت 
ــود چون موضوع ماليات از مهم ترين  از صنوف نيز مى ش

چالش هاى اصناف محسوب مى شود.
ــدگان و صادر كنندگان از  ــه داد: توليد كنن عراقچى ادام
پرداخت ماليات معاف هستند، ولى فروشندگان كه فرش 
ــرده و به صادر كنندگان  را از توليد كنندگان خريدارى ك
ــوال مطرح  ــتند و اين س ــد از ماليات معاف نيس مى دهن
مى شود كه چه شكوفايى اقتصادى در حوزه فرش دستباف 
شاهديم كه ماليات آنها نسبت به سال گذشته 5 تا 10 برابر 

شده است؟

در مورد اين كه فضاى مجازى فرصت است يا تهديد، 
ــده و  ــال هاى اخير بحث هاى زيادى مطرح ش در س
ــتفاده از اين فضا بين افراد جامعه شيوع  هرچقدر اس
بيشترى پيدا كرده، فرصت ها و معضالت آن هم بيشتر 

مورد توجه قرار گرفته است.
ــالت جديد اين  ــى از معض ــاغل زيرزمين  بحث مش
ــت كه بايد دركنار معضالت حل  پديده اجتماعى اس
نشده قبلى مثل آسيب هايى كه به بنيان خانواده ها

 مى زند، بررسى شود.
ــتاگرام و ... براى  درحقيقت فضايى كه تلگرام، اينس
اشتغال به وجود مى آورد فضايى كم هزينه و پرسرعت 
است. از اين نظر فضاى مجازى با توجه به كاركردش 
يعنى سرعت باال و هزينه پايين، براى خيلى ها جاذبه 
ــت؟  ــتر اس دارد. اما اين جاذبه براى چه گروهى بيش
ــت؛ قاعدتا افرادى  ــوال خيلى واضح اس جواب اين س
ــان با  كه در فضاى غيرمجازى كاركرده و فعاليت ش
مشكالت مواجه است، جذب فضاى مجازى مى شوند.

ــازى به فرصتى طاليى براى  به اين ترتيب فضاى مج
ــط گروه هاى زيرزمينى تبديل  ــترى توس جذب مش
مى شود. چراكه نمى توانند به لحاظ قانونى و آشكار 
ــواه به فعاليت در  ــد و درنتيجه خواه ناخ فعاليت كنن
ــت،  ــاده اى نيس دنياى مجازى كه كنترل آن كار س

كشيده مى شوند.

براى اين موضوع هم دليل وجود دارد، كنترل درستى 
يا نادرستى ادعاها، صحت و سقم مطالب، متخصص 
ــتن و ... همه  ــتن يا نداش بودن يا نبودن، مهارت داش
ــت كه در دنياى مجازى نمى توان با  اينها عواملى اس

قاطعيت درباره شان صحبت كرد. 
زيرا ارتباط براساس آگاهى و شناخت شكل نمى گيرد. 
دقيقا به همين دليل است كه در فضاى مجازى تقلب 
زياد صورت مى گيرد، دروغ و كالهبردارى  زياد است.

افراد به راحتى مى توانند بدون اين كه تخصص خاصى 
ــند ادعاى مهارت كنند، جنسيت شان را  داشته باش
تغيير دهند، سن و سال شان را عوض كنند و تا وقتى 
ارتباط در دنياى مجازى است، امكان حقيقت سنجى 

آنها سخت است.
ــالت با فضاى مجازى  البته نبايد با تكيه بر اين معض
برخورد قهرى داشته باشيم و كاركردهاى ديگرش را 
ناديده بگيريم. شما هر دارويى كه استفاده كنيد هم 

عارضه دارد و هم اثر مفيد.
از نظر من بحث فضاى مجازى هم همين طور است و با 
اين كه نمى توان منكر فايده ها و استفاده هاى درست 
از آن شد، اما نمى توان روى عارضه هاى آن هم چشم 
ــت. چيزى كه در اين ميان اهميت پيدا مى كند  بس
نحوه برخورد و كنترل نهادهاى مختلف و مسوول در 

اين زمينه است.

ــو از محصول جديدى  ــگاه خودروى توكي در نمايش
ــركت سازنده نمايشى  رونمايى شده كه به ادعاى ش
ــاخت خودروهاى برقى و  از برنامه آينده آن براى س

خودران است.
ــان ژاپن در نمايشگاه  رييس گروه خودروسازى نيس
خودروى اين كشور حاضر شد و از محصول جديد اين 

شركت يعنى «IDS» رونمايى كرد. 
ــن خودرو  ــن رونمايى از اي ــن در حي كارلوس گاس
ــش داده يعنى  ــه از پي ــان به تعهداتى ك گفت: نيس
ــال 2020 پايبند ــا س ــى ت ــد خودروهاى برق تولي

است.
ــاخت اين خودروى  ــان در طراحى و س ــفه نيس فلس
ــه اى به نقطه ديگر  جديد تنها جابجايى افراد از نقط
نبوده است بلكه بر اساس اعالم اين شركت، IDS به 
گونه اى ساخته شده كه سيستم محركه تعبيه شده 
ــبكى كه راننده خودرو را مى  در آن دقيقا به همان س
راند آن را به حركت در آورده و هر از زمان كه نياز باشد 
امكان قرار گرفتن راننده پشت فرمان نيز وجود دارد.
ــى كند ــت م ــودرو حرك ــه خ ــى ك ــام زمان در تم

ــى و فناورى هاى   مجموعه اى از حس گرهاى ايمن
متنوع، شرايط حركت آن را زير نظر داشته و در مواقع 

لزوم كمك هاى الزم به طور خودكار ارائه مى شود.
ــمند را به  ــودروى هوش ــان تالش كرده اين خ نيس

ــينان آن در مواقعى نظير  ــازد كه سرنش گونه اى بس
ترافيك هاى سنگين به جاى خسته شدن و ناراحت 
كردن خود، به كارهاى شخصى رسيده و از مشاهده 

مناظر اطراف لذت ببرند. 
ــرار  ــودران ق ــت خ ــودرو در وضعي ــه خ ــى ك زمان
ــزرگ آن در  ــگر ب ــه نمايش ــرد، صفح ــى گي م
ــرده  ــل ك ــى عم ــوش مصنوع ــتم ه ــش سيس نق
ــت ــينان درياف ــاى الزم را از سرنش ــان ه و فرم

 مى كند.
ــتفاده  ــطه اس ــودرو به واس ــن خ ــاى داخل اي  فض
ــكل در  ــه اى ش ــاختار شيش نه از س ــمندا هوش
ــن ــواره روش ــه هم ــادى از بدن ــاى زي ــش ه بخ

 است.
ــش ــت چرخ ــاى آن قابلي ــى ه ــن صندل همچني

ــزوم فضاى داخل  ــه را دارند تا در مواقع ل  360 درج
ــات  ــراى برگزارى جلس ــالن كوچك ب آن به يك س
ــن خودرو  ــود. اي ــاى صميمانه تبديل ش و گفتگوه
مجهز به باترى 60 كيلووات ساعتى است. مهندسان 
ــاخت بدنه آن از فيبر كربنى استفاده  ــان در س نيس

كرده اند.
اين بدنه ساختار آيروديناميكى دارد و به همين دليل 
ــاى بنزينى  ــته كمى از خودروه برد حركتى آن دس

ندارد.

 نايب رييس شوراى ملى زعفران از كاهش دو ميليون تومانى قيمت 
اين محصول در 15 روز اخير خبر داد.

ــت زعفران در طول 15 روز اخير  غالمرضا ميرى با بيان اينكه قيم
ــت، اظهارداشت: در حال حاضر  دو ميليون تومان كاهش يافته اس
ــون و زعفران نگين  ــته، چهار ميلي قيمت هركيلوگرم زعفران دس

پنج ميليون و 200 هزار تومان است.
ــوول با بيان اينكه قيمت هاى فعلى متعادل هستند،  اين مقام مس

افزود: وضعيت موجود مورد رضايت خريداران خارجى نيز هست.
ــوم محصول توليدى برداشت   وى با اشاره به اينكه تاكنون يك س
ــت زعفران تا 15 آذرماه ادامه دارد. نايب  شده است، گفت: برداش
رييس شوراى ملى زعفران اضافه كرد: به گفته كشاورزان، ميزان 
توليد محصول در سالجارى نسبت به سال قبل بسيار بيشتر  است.

خودروى «خودران » آمدفضاى مجازى فرصتى مناسب براى مشاغل غيرقانونى كاهش قيمت زعفران در بازار

خبر

 هم زمان با برنامه ايران براى حفارى 100 حلقه چاه در ميدان آزادگان 
جنوبى، يك دكل جديد حفارى در اين ميدان مشترك نفتى با عراق 

مشغول به كار شد.
 CNPCI همچنين با گذشت حدود 1/5 سال از كنار گذاشتن شركت
ــترك نفتى آزادگان جنوبى، حفارى  چين از طرح توسعه ميدان مش
ــراق به  ــترك نفتى با ع ــن ميدان مش ــد در اي ــه چاه جدي 100 حلق

شركت هاى ايرانى واگذار شده است.
ــط شركت ملى  ــاس هم اكنون حفارى 40 حلقه چاه توس بر اين اس
ــركت ملى مناطق نفت خيز جنوب و  حفارى، 40 حلقه چاه توسط ش
20 حلقه چاه توسط بخش خصوصى در اين ميدان مشترك نفتى در 

حال انجام است.

ــاه هاى جديد در  ــدى درباره آخرين وضعيت حفارى چ منوچهر اس
ــترك نفتى آزادگان جنوبى، گفت: هشتمين  طرح توسعه ميدان مش
دكل سنگين حفارى در ميدان مشترك نفتى ازادگان جنوبى مستقر 

شده است.
مدير پروژه حفارى ميدان نفتى آزادگان جنوبى در شركت ملى حفارى 
با اعالم اينكه دستگاه حفارى 92 فتح از جديدترين دكل هاى ملكى 
ــامانه هاى تصفيه گل و مديريت پسماند مجهز  ــور بوده كه به س كش
ــدان آزادگان  ــون عمليات حفارى در مي ــت، تصريح كرد: هم اكن اس
جنوبى بر اساس برنامه تعيين شده از سوى شركت مهندسى و توسعه 
نفت به عنوان مجرى طرح توسعه ميدان نفتى آزادگان در دست اجرا

 است.
ــرفت حفارى  ــه هم اكنون پيش ــوول با تاكيد بر اين ك اين مقام مس
ــرز 40 درصد  ــدان آزادگان جنوبى از م ــى مي ــد نفت چاه هاى جدي
ــد دكل هاى  ــون 60 درص ــم اكن ــار كرد: ه ــت، اظه عبور كرده اس
ــارى تعلق  ــركت ملى حف ــى ش ــدان آزادگان جنوب ــود در مي موج

دارد.
ــاه جديد در ميدان  ــروژه حفارى 40 حلقه چ وى با يادآورى اينكه پ
ــال 93 از سوى شركت متن به شركت  نفتى آزادگان جنوبى اوايل س
ــال گذشته با استقرار  ــد و پروژه از مرداد ماه س ملى حفارى واگذار ش
اولين دكل كليد خورد، تاكيد كرد: در اين مدت حفارى 19 حلقه چاه 
ــت  ــم اينك حفر هفت حلقه چاه در دس با موفقيت انجام گرفت و ه
اجراست و با همكارى شركت مهندسى و توسعه نفت پيشرفت اجراى 

پروژه با برنامه مطابقت دارد.
ــى به صورت  ــدان آزادگان جنوب ــد: حفارى در مي ــدى يادآور ش اس
ــن كاال و  ــى، مديريت، تامي ــل طراح ــرا و مراح ــت اج كليد در دس
ــارى ارائه  ــوى ملى حف ــى و جانبى تخصصى از س مواد و خدمات فن

مى شود.

جزئيات جهش نفتى در غياب چينى ها؛

100 چاه جديد در بزرگ ترين ميدان 
نفتى ايران حفر مى شود

رييس اتحاديه صنف فروشندگان فرش دستباف؛

اميدى به بازار فرش دستباف حتى بعد از تحريم ها نداريم

ماجراى مافياى250نفره سهام عدالت

اليحه اقتصادى 
دولت انتخاباتى 

نشود
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عكس روز 

يك مطالعه جديد نشان داد تنها در مدت يك دهه، مناطق حفاظت شده 
جهان، 3 درصد از پوشش جنگلى خود را از دست داده اند.

به طور كلى وسعت جنگل هاى جهان به دليل استفاده از چوب درختان، 
آماده سازى زمين هاى كشاورزى و آتش سوزى هاى متعدد رو به كاهش 

است.
ــده به عنوان راهكارى براى  به همين منظور، تعيين مناطق حفاظت ش
ــتم حياتى در نظر گرفته شد.  ــيب ديدن اين اكوسيس ــگيرى از آس پيش
ــت كه اين روش در بسيارى از مناطق  هر چند بررسى ها حاكى از آن اس
ــكار ساخته كه ظرف يك دهه،  تاثيرگذار نبوده است. مطالعات اخير آش
ــش جنگلى خود را از دست  مناطق حفاظت شده جهان 3 درصد از پوش
داده اند و در برخى نواحى ميزان از بين رفتن جنگل ها در مناطق حفاظت 

شده حتى بيشتر از مناطق عادى است.
ــى مناطق حفاظت شده و  ــان فنالندى به بررس در اين مطالعه كارشناس
مناطق جنگلى بكر پرداختند و با استفاده از اطالعات ماهواره اى، تغييرات 
پوشش درختان را در فاصله  سال هاى 2000 تا 2012 اندازه گيرى كردند.
ــوم مجموع  ــه جنگل ها، يك س ــد ك ــاهده كردن ــان، مش اين كارشناس
ــد. در اين ميان  ــغال كرده ان ــال 2000 اش ــكى هاى جهان را در س خش
ــا بكر و  ــوده و 25 درصد آن ه ــت ب ــت حفاظ ــى تح ــد به نوع 19 درص
ــوده و هم  ــن جنگل هايى كه هم بكر ب ــت نخورده بوده اند. همچني دس

ــتند، حدود 8/7 درصد از گستردگى  ــده قرار داش در مناطق حفاظت ش
جنگلى جهان را شامل مى شده است.

ــپس اطالعات جمع آورى شده از سال 2000 تا 2012 را  كارشناسان س
مقايسه كرده و دريافتند در مجموع 3 درصد از جنگل هاى حفاظت شده، 
2/5 درصد از جنگل هاى بكر و 1/5 درصد از جنگل هاى بكر حفاظت شده 
در طول 13 سال از بين رفته اند. همچنين بنابر اين مطالعات، بيشترين 
ــتراليا، اقيانوسيه و آمريكاى شمالى  ميزان كاهش مناطق جنگلى در اس

بوده است.

كامبيز مشتاق گوهرى، گفت: ارزيابان يونسكو از اتحاديه جهانى حفاظت 
ــووالن كشورى و استانى از  از طبيعت (IUCN) به همراه برخى از مس
بيابان لوت در سيستان و بلوچستان بازديد هوايى داشتند و در ادامه در 

روستاى نصرت آباد حضور يافتند.
وى افزود: اين افراد همچنين از نمايشگاه و پايگاه پژوهشى بيابان لوت در 

نصرت آباد و كاروانسراى نصرت آباد ديدن كردند.
وى با قدردانى از همراهى مردم نصرت آباد ادامه داد: اين امر باعث اشتياق 
ــكو براى ثبت بيابان لوت شد و ثبت اين اثر در زندگى  نماينده هاى يونس
ــتاى نصرت آباد، آثار مثبت زيادى  مردم منطقه، به خصوص مردم روس
خواهد داشت. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
سيستان و بلوچستان اظهار داشت: بيابان لوت مى تواند يكى از مهم ترين 
ــت، منابع طبيعى و  ــازمان هاى محيط زيس عرصه هاى مشترك بين س

ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى باشد.
مشتاق گوهرى، ادامه داد: ثبت جهانى اين بيابان به عنوان نخستين اثر 
طبيعى ايران در فهرست آثار جهانى يونسكو در حال پيگيرى است و در 
تيرماه سال آينده در جلسه يونسكو بررسى مى شود و با تدابير انديشيده 

شده، اميد ثبت آن به عنوان اثر جهانى بسيار زياد است.
ــكو، بيابان  ــووالن يونس ــط مس وى افزود: در صورت تاييد موضوع توس
ــهر سوخته به فاصله كم تر از  لوت، دومين اثر جهانى اين استان بعد از ش

يك سال خواهد بود.
وى تصريح كرد: بيابان لوت، بين سه استان سيستان و بلوچستان، كرمان 

و خراسان جنوبى واقع شده است.
ــور تونس،  «پاول ويليامز ورثينگ» از نيوزلند و «ماهر محجوب» از كش
ــكو به منظور ارزيابى پرونده نامزدى ثبت جهانى  به عنوان سفراى يونس
ــس از بازديد از  ــده و پ ــور ش ــرق كش بيابان لوت وارد منطقه جنوب ش
استان هاى كرمان و خراسان جنوبى، وارد سيستان و بلوچستان شدند و 

از بيابان لوت ديدن كردند.

خبردريچه

كوير لوت، ثبت جهانى مى شوداز بين رفتن 3 درصد درختان، در جنگل هاى حفاظت شده

عجيب ترين و خطرناك ترين حيوانات استراليا

بدون شك، بسيارى از مردم دوست دارند يك كوآال  و كانگورو  را از نزديك مشاهده كنند. اما تمام حيوانات نيز دوست داشتنى نيستند، 
ــلب كنند؛ اكنون در اين مقاله تصميم داريم تا به بررسى خطرناك ترين حيوانات  ــما س گاهى برخى از آ ن ها مى توانند زندگى را از ش

استراليا بپردازيم. 

دور ماندن، تمام اطالعاتى است كه بايد در مورد اين مارمولك بدانيد و 
رعايت كنيد. اين نوع از مارمولك كه تيغ شيطان ناميده مى شود داراى 
ــت كه البته تنها يك وسيله دفاعى هستند  تيغ هايى در بدن خود اس
و اين مارمولك از آن ها براى حمله و گرفتن شكار استفاده نمى كند. 
زمانى كه اين حيوان احساس خطر كند، سريعا سر خود را بين پاهاى 
خود قرار مى دهد تا تيغ هايش به سمت بيرون باشند و خطرى وى را 
تهديد نكند. گفتنى است كه اين تيغ ها در بخش پشتى بدن مارمولك 

قرار گرفته اند.
ــر روى بدن اين  ــت. ب ــيار خاص اس ــيطان بس بدن مارمولك تيغ ش
ــمت دهان  ــى وجود دارد كه تمام اين كانال ها به س حيوان كانال هاي
ــبنم،  ــاران يا حتى وجود ش ــتند كه در زمان بارش ب مارمولك هس
مارمولك مى تواند قطرات باران را مكيده و به سمت دهان خود بكشد 
ــات مارمولك  ــرى، مى تواند در حي ــرايط كوي و اين موضوع براى ش

بسيار تاثير گذار باشد.

رتيل شرقى كه به عنكبوت پرنده خوار نيز شهرت دارد، يكى از حيواناتى است كه بايد در 
ــيد. اين عنكبوت نسبت به ساير عنكبوت ها سايز  مواجه شدن با آن بسيار محطاط باش

بزرگ ترى دارد و تهاجمى تر از آن ها عمل مى كند؛ و البته اشتهاى زيادى نيز دارد. 
ــود چون يك رتيل  توجه كنيد كه اين حيوان رژيم غذايى خاصى ندارد و دليل نمى ش
ــرات،  ــرقى، مى تواند پرندگان، حش ــت، بايد تنها برخى از غذاها را بخورد. رتيل ش اس

پستانداران كوچك، مارمولك ها، قورباغه ها و حتى ساير عنكبوت ها را بخورد.
سم اين عنكبوت مى تواند يك سگ يا گربه را در مدت 30 دقيقه بكشد؛ ولى اين سم در 
بدن انسان تاثيرى مرگبار ندارد، ولى قادر است دردى شديد در بدن شما به وجود آورد. 
حالت تهوع و تعريق فراوان نيز از ساير آثار اين سم هستند. پس با اين اوصاف بهتر است 

با رتيل شرقى، رفتارى بسيار خشك و جدى داشته باشيد.

ــديم،  ــنا ش ــل با آن ها آش ــمت قب ــى كه در قس ــد مارمولك  همانن
ــته  ــت كه در دس گردن چين دار نيز، يكى ديگر از مارمولك هايى اس
ــمار ها  ــوى از خانواده سوس ــرد، و عض ــات جالب جاى مى گي حيوان

به حساب مى آيد. 
رنگ پوست اين حيوان بر اساس اينكه در كجا زندگى مى كند، متفاوت 
است. پس اگر دوست داريد بيشتر با آن آشنا شويد، وجود رنگ هاى 

مختلف آن را در نظر داشته باشيد.
ــرايط  ــت، در ش بخش گردن اين مارمولك كه به صورت چين دار اس
ــى كه اين  ــت؛ ولى زمان ــبيده اس ــانه هاى آن چس عادى به بدن و ش
ــد، دهان خود را كامال باز مى كند و در اين  مارمولك وحشت زده باش
ــرعت باز مى شود و چهره ترسناكى  حين گردن چين دار آن نيز به س
ــد. مارمولك نيز با استفاده از اين چهره، مى تواند در  را به آن مى بخش
يك نبرد بزرگ شركت كند. البته نترسيد، هيچ كدام از اقدامات اين 

مارمولك، براى انسان خطرناك نيست.

تيغ شيطان

رتيل شرقى

مارمولكى با گردن چين دار

ــن حيوانات ما  ــت جالب  تري ــى(Lumholtz) نيز در ليس ــروى درخت كانگ
قرار گرفته است. اين حيوان پرانرژى و چاالك در انواع درخت ها سكونت دارد 

و اغلب به صورت شبانه زندگى مى كند. 
ــما تنها در «كوئينزلند» مى توانيد اين حيوان را پيدا كنيد و اغلب نيز آن ها  ش

به درخت ها چسبيده اند و در خوابى ناز به سر مى برند.
ــندد،  ــد، نپس ــته باش ــكونت داش  اين حيوان اگر درختى را كه خود در آن س
قادر است بسيار سريع آن را با يك جهش تغيير داده و به سراغ درخت ديگرى 

برود. 
ــول 15 متر پرش  ــه ط ــت ب ــروى درختى ، قادر اس ــه كانگ ــت ك گفتنى اس

داشته باشد.

كانگروى درختى

ــمايلى  ــكل و ش ــتراليايى ش ــترمرغ اس ــود اينكه ش با وج
ــى خبيث  ــره آرام، ذات ــن چه ــت اي ــه دارد، اما پش احمقان

قرار گرفته است. 
پاهاى اين حيوان يكى از قوى ترين ها در بين حيوانات مختلف 
ــت  ــتند و البته پنجه هاى پرقدرتى نيز دارد كه قادر اس هس
سيم هاى فلزى را پاره كند و نهايت سرعتش نيز به 31 مايل 

بر ساعت مى رسد.
اين حيوان آب بسيار كمى مى نوشد و در مقابل سنگ، شيشه، 
ــانى  ــورد كه باعث كمك رس ــزى و… را مى خ تكه هاى فل
به سيستم گوارشى آن مى شود. شترمرغ استراليايى موجودى 
ــيارى از اوقات  ــت؛ زيرا بس ــل بيهوده اس كنجكاو و در مقاب
ــغول  ــا منقارش به تميز كردن پر هاى خود مش عمر خود را ب

است.

شترمرغ استراليايى
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خبر

 نخستين نمايشگاه پزشكى وبهداشتى افغانستان با مشاركت هندوستان 
در كابل گشايش يافت و در آن تجهيزات پزشكى، داروها، شيوه هاى درمان 

برخى بيمارى ها براى بازديدكنندگان به نمايش درآمده است.
ــتان،  ــگاه داروهاى توليد داخل، هندوس ــا، در اين نمايش به گزارش ايرن
ــكى وارداتى افغانستان و توليدات  پاكستان و تركيه و نيز تجهيزات پزش
ــت و جمهورى  ــتان، در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفته اس هندوس
ــهم بازار دارويى افغانستان را  ــالمى ايران با وجود آن كه بخشى از س اس
ــگاه حضور ندارد.«عزيز اهللا باركزى» مدير  تامين مى كند، در اين نمايش
ــكى و بهداشتى افغانستان  اين نمايشگاه، هدف از برپايى نمايشگاه پزش
ــتان و آگاهى  ــتان را ايجاد اعتماد در مردم افغانس ــاركت هندوس با مش
شهروندان اين كشور از توانايى هاى پزشكى داخل كشور، عنوان كرد تا از 

عزيمت آنان به كشورهاى خارجى، جلوگيرى به عمل آيد.
ــتان با حضور ــتى، با مشاركت هندوس ــكى و بهداش اين نمايشگاه پزش
ــايش يافت و به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت.  120 غرفه در كابل گش
مدير اين نمايشگاه افزود: در حال حاضر بسيارى از شهروندان افغان براى 
ــتان و  ــورهاى خارجى به ويژه هندوس ــارى هاى خود به كش درمان بيم
پاكستان مسافرت مى كنند و اگر آنان از توانايى هاى پزشكى داخل كشور 

اطالع پيدا كنند، درمان در افغانستان را ترجيح خواهند داد.
ــتى افغانستان، اين  ــتين نمايشگاه پزشكى و بهداش باركزى گفت: نخس
فرصت را ايجاد خواهد كرد تا مردم با توانايى هاى پزشكى كشور آشنا شوند 

و به همين خاطر قرار است هر سال اين نمايشگاه برگزار شود.
ــورهاى هند، پاكستان، تركيه  ــكى، داروهاى توليدى كش تجهيزات پزش
ــتان، آخرين يافته ها براى درمان ناتوانى هاى  و داروهاى توليدى افغانس
ــتگاه هاى فيزيوتراپى، دستگاه هاى  جنسى، دست و پاى مصنوعى و دس
زباله سوز، شيوه هاى درمان بيمارى هاى پوستى، پيشرفته ترين توليدات 
ــوزاندان و معدوم كردن زباله هاى بيمارستانى،  كشورهاى غربى براى س
ــتيك و كاشت مو، از  ــتان در انواع جراحى هاى پالس توانايى هاى افغانس
ــكى افغانستان با مشاركت  مهمترين غرفه هاى نخستين نمايشگاه پزش
ــوول غرفه توليد دارو در  ــير رحمانى» مس ــت.دكتر «س هندوستان اس
افغانستان به خبرنگار ايرنا گفت كه شركت «خالد ارشاد» 37 قلم دارو را 
در افغانستان توليد مى كند و مجوز توليد 12 قلم ديگر را كسب كرده كه 

بزودى توليد آنها نيز آغاز خواهد شد.
ــال 84 ابتدا با توليد 13 قلم  ــركت فعاليت خود را از س وى افزود: اين ش
ــمندى  ــيار ارزش ــرفت هاى بس ــال ها به پيش دارو آغاز كرد و در اين س
ــواع مولتى  ــامل ان ــت.رحمانى گفت كه اين داروها ش ــت يافته اس دس
ــربت هاى معده و سرفه و آنتى ويتامين ها، ديفن هيدرامين، پروفن، ش

 بيوتيك ها است.
ــتى نيز گفت: ما  ــوول يك غرفه محيط زيس ــيرزى» مس ــه ش «شهنش
ــتانى را از آمريكا وارد كرديم  ــوزاندن زباله هاى بيمارس دستگاه هاى س
ــتانى را كه موجب شيوع انواع  تا بتوانيم معضل بزرگ زباله هاى بيمارس
ــود، مرتفع كنيم.وى افزود كه فعاليت اين واحد از بهار  بيمارى ها مى ش
امسال آغاز شده و تاكنون با 40 بيمارستان قرارداد به امضا رسانده است، 

اما وزارت بهداشت و شهردارى كابل، با ما همكارى نمى كنند.
«دكتر نفيع اهللا پيرزاد» مسوول غرفه انجمن بيمارستان هاى افغانستان 
ــتان، عضو اين انجمن هستند و اين  نيز گفت كه 150بيمارستان افغانس

انجمن، نقش واسطه را در واردات تجهيزات پزشكى ايفا مى كند.

 جاى خالى داروهاى ايرانى در نخستين 
نمايشگاه پزشكى افغانستان

ــه ــه مقول ــادى ب ــردازان زي ــه پ نظري همت على 
نادرى باز نشستگى پرداخته اند و به اين نتيجه  

پى برده اندكه بازنشستگان يك سازمان 
ــتفاده از يك مديريت ــتند كه با اس ــرمايه غنى اى هس س
 علمى ، به گنجينه اى تبديل مى شوندكه دانش وتجربه در 
ــد. مطالعه ــود قرار مى دهن ــترس تمامى آيندگان خ دس
 منابع ، مدارك وژورنال هاى معتبر ، مطبوعات وتحقيقات 
ــناد گوناگون در اين زمينه نشان كتابخانه، گرد آورى اس
ــره گيتى  ــتگان در تغيير چه ــاز نشس ــش ب  مى دهد نق
واجتماعات چه اندازه موثر است.بايد دانست دانشى موفق 
است ودانشمندى مبارز است كه در نهايت كار نيز شيوه اى 
را ارائه كند تا بر اساس آن همه امور به صورت تمام و كمال 
توسط افراد درك شده و درشكل دهى و نگرش آن در رفتار 
ــداف و  ــالت ،اه ــبرد رس ــه جهت پيش ــاى آن جامع اعض

آينده نگرى به سزايى را ايفاء كند.
ــن مى كند كه  بدون دانش، مديريت  مسلم است اين روش
ــه و در نتيجه ــكل نگرفت ــح ش ــورت صحي مجرب به ص
ايده ال هاى ذكر شده هيچ وقت جامه عمل نمى پوشد و يك 
سازمان پويا و در حال رشد پديدار نمى شود . بازنشسته با 
توجه به تجربه هاو علم پيشين خودو با برداشت هاى  پنهان 
ــود ؛ بنابراين ــكار، براى او آينده جامعه آشكار مى ش وآش
 مى تواند بركل مجموعه دوروبرش اثرى شگرف داشته باشد. 
در دنياى معاصر دانش و آموزش، ازعناصر حياتى هستند 
كه درتمامى سازمان ها و درمحيط هاى رقابتى، يك دارايى 
عظيم مى باشند  كه مى تواند نقش مهمى را در ماموريت 
ــته در اجراى وظايفش ايجاد كند .همچنين  يك بازنشس
اساسى ترين شاخصه سازمان ها در اين قرن حاضر دانش 
واطالعات هوشمند است كه بر خالف دنياى سابق، تاكيد 
ــت و نوآورى ــى ؛ ايجاد خالقي فراوانى جهت بهبود كاراي
 دارد . اين مساله مهم، بدون استفاده از دانش بازنشستگان 
يك سازمان اگر نگوييم ميسر نيست، اغراق نكرده ايم .اينكه 
ــاجره و درگيرى، كره زمين را رها ــاهده مى كنيم مش مش
ــا آخرين  ــه ت ــروز بلك ــا  ام ــررا نه تنه ــد و بش ــى كن  نم
ــر اين  ــد و در اث ــى كن ــغول م ــود مش ــى به خ دم زندگ
ــش  ــع پي ــى در جوام ــل و گمراه ــات تحلي منازع
مى آيد، از آثار عدم توانايى در استفاده از دانش فرهيختگان 
ــت. امروزه دامنه فناورى  نسبت به هر دوره  كنار مانده اس
ــترش يافته و نقاط دنيا را  ــعه، گس ــده و توس وسيع تر ش
ــه جهان را ــات دريك لحظ ــرده واطالع به هم نزديك ك
ــتگان اقصى   درمى نوردد . رويكرد اين مقاله تمام بازنشس
ــتارگان فروزان جامعه  را مورد  ــت واين س نقاط كشوراس
ــى پردازد ونگاهى  ــى قرارمى دهد و به  اهميت آن م بررس
ــرا در طول تاريخ  ــى دارد؛ زي ــتگان فرهنگ هم به  بازنشس
كشور،تربيت گروهى سنگين از جمعيت كشور را برعهده 
ــت .خصوصا بعد از انقالب اسالمى براساس علم  گرفته اس
ــتگان، اين طاليه داران اموزش وپرورش  و تجربيات گذش
ــوژى تجربه آنان  ــن بزرگان وترمينول با گفتارو آموزش اي
توانسته، جامعه را روز به روز به آرامش وامنيت بيشتر سوق 

ــبت به جهان معاصررا  ــالمى  نس داده وآگاهى جامعه اس
ــه افتخارات  ــتر كند و برگ زرين علمى وايمنى را ب بيش
ــت كه با  ــن اهميت مقاله در اين اس خود بيافزايد؛ بنابري
كمك مطبوعات به مسووالن اشاره كند تا با اين بزرگان ، 
ــمندان مجرب خود به خوبى آشنا  ــوتان و دانش پيشكس
ــود و آنها را در  ــا فراموش نش ــوند تا نقش بى بديل آنه ش
ــمى بى تاثير فرض نكنند و  سازمان خارج از اشتغال رس
ــتفاده كنند.گفتنى است  از وجود آنان در اداره جامعه اس
چنانچه اين اهميت و حتى تامين زندگى آنها مورد توجه 
قرار نگيرد، بايد دانست نه تنها آنها، بلكه جامعه نيز از آسيب 
دشمن محفوظ نخواهد بود . شايان ذكر است باز نشستگان 
ــار معلومات  در تجربه ،ثبت اطالعات ، ايجاد دانش ، انتش

وتاثيرى بسيار در كاربرد اين داده ها دارند.
نبايد فراموش كرد سازمان ها در عصر جديد دريك فضاى 
كامال رقابتى و بسيار فعال حركت مى كنند كه مهم ترين 
سرمايه آن ها كاركنان مى باشند، استمرار ،تداوم ومزيت 
ــتن كاركنان اگاه و دانشمند  ــازمان ها، امروزه در داش س
است . نيروهاى كار، كه مى توانند با اصالح و تغييرآگاهانه، 
ــازمان خلق  خدمات و فرايند هاى پايدار براى جامعه وس
ــاس همه ارگان ها نياز دارند تا كاركنان  كنند و بر اين اس
خود را مجهز به دانش نمايند و مديريت دانش، در كسب 

موفقيت يك امر حياتى تلقى مى شود .
ــده امروزى ــان پيچي ــتره جه ــش را در گس اهميت دان
نمى توان ناديده گرفت. آن سازمان ها كه مى دانند چگونه 
ــع و اداره ــب ،توزي ــتى اطالعات ر ابه طور موثر كس بايس
ــروز ما به  ــد بود،ام ــت خود خواهن ــران صنع  كنند رهب
ــت رقابتى نه  ــم كه مزي ــوى دوره اى حركت مى كني س
ــه مهمتراين  ــت يابى به اطالعات بلك فقط از طريق دس
ــود. ــد حاصل مى ش ــاد آن علم جدي ــق ايج كه ،ازطري
ــن برنامه اداره علم  ــازى، يعنى رايج تري باز خوانى و بازس
ــعه يك منبع علمى و آموزشى افراد و آموزش شامل توس
ــش براى همه  ــترس قراردادن دان ــدكه با در دس  مى باش
ــود كارگر  ــبب كاهش كمب ــوزان س ــدان و كارآم كارمن
ــغلى كارمندان ــه باعث افزايش رضايت ش ماهر و درنتيج
 مى شود پس آموزش و پرورش نيز مى تواند تمامى قدرت 
ــراى ايجاد   ــتگان خود را ب ــش وتجربه بازنشس فكرى، دان
ــعه در اختيار گرفته و  تغييرات و بهبود مستمر جهت توس
ــتگان آموزش  آنرا هدايت كند .پس فرهنگيان يا بازنشس
ــوند،  ــام اجتماعى مى ش ــث تقويت ثبات نظ پرورش باع
ــار كاركنان  ــبب نگرش و رفت كنترل كننده عملكرد،و س
كم سابقه مى شود. پس فرهنگيان دور مانده و باز نشسته 
ــامل ايجاد ، ــد فعاليتى ش ــى توانن ــد جامعه م در فرآين
ــار و كاربرددانش درشرايط آموزش و  ثبت ،پااليش ،انتش
اثر خيلى زيادى در فراگيرى شوند .جامعه وزارت آموزش 
ــرمايه اش  ــد بپذيردكه مهمترين دارايى و س وپرورش باي
ــت خود را  ــتند بايد هوي ــتگانش هس كاركنان وبازنشس
ازآنها دريافت كند، زيرا آنها بيانگر شخصيت سازمان خود 

مى باشند.

بنابرين مى توان مرز بين شاغل وبازنشسته را  يك اصطالح 
استعمارى دانست و بازنشستگان را مانند نيمكت نشينان 
ــراى آن  ــخ انقضايى ب ــه اينكه تاري ــرض كرد ون فوتبال ف
تعريف كنيم . پس بازنشستگى به معناى دقيق كلمه تكميل 
چرخه خدمت و آغازى دوباره و به منزله مدال افتخارى بر 
سينه تاريخ ايران اسالمى است .كه تالش بازنشستگان را بر 
آيندگان نمايش مى دهد .با اينكه شرايط و مناسبات امور 
وزارتخانه ،سازمان ،شركت موسسات به گونه اى است كه 
پرسنل آنها پس از ارائه سى ساله يا باالتر خدمت صادقانه 
ــان رابه تدريج  ــود يعنى جوانى ش وعرضه گوهر وجود خ
ــك زمين بازى به  ــد و جاى خودرا مانند ي مصرف مى كنن

نيروى جوان ترى مى دهند تا اين چرخه ادامه يابد .
ــتگاه  ــاء اثراتى براى دس ــواران هر چند منش اما اين بزرگ
ــرد و يك نواخت  ــى كم كم ، با آهنگى س خود بوده اند، ول
ــرايطى قرار  ــوند ،وحتى در ش به فراموشى سپرده مى ش
ــام كار ضرورى به  ــه براى انج مى گيرند درهنگام مراجع
ــتگاهى كه عمر خودرا درآن هزينه كرده اند  شركت و دس
گاهى پيش مى آيد كه كاركنان جديد اورا نمى شناسند و 
مورد بى مهرى قرارمى گيرند ،بعضا در برخوردى حرمت در 

شان آنان ايفاء نمى گردد .آيا اين درجاى خود يك هشدار 
ــاغلين با اين منظره  عدم توجه به  نيست؟ چرا كه وقتى ش
ــته در زندگى ( تبعيض در صدور احكام بين  يك بازنشس
ــاد تفاوت  ــان  ، ايج ــتگاه ها با مدارك تحصيلى يكس دس
ــاغلين و آنها درامور  ، ممنوعيت بكارگيرى ، درايام  بين ش
ــه ،عدم تطبيق  ــروس ،داماد و نوه، دربيم پرهزينه عمر،ع
ــدارك تحصيلى )و  ــب با تورم وم حقوق متعادل و متناس
ــا نمائى خود را در  ــوند .در اين ج نوع احترام مواجه مى ش
ــخ و مكدر به  ــى تصورمى كنند وبا خاطر تل چنان انعكاس
ــوند و با اين تصوركه آينده اى تلخ در  ــغول مى ش كار مش
انتظارشان ايستاده است واين افكار طبعا در روحيه كارى 
ــى دركار خواهد  ــته و تاثير نا مطلوب و روابط آنها اثر گذاش
ــفاف و صيقلى گردد و به  داشت. بنا براين اگر اين آينه ،ش
ــوتان و قديمى ها اهميت  ــم و حمايت اين پيش كس تكري
ــانهاى  ــپاس از اين انس ــر قدردانى وس ــود عالوه ب داده ش
ــاغل خواهد بود  ــاخته ، نويدى براى افراد ش قانع و خود س
ــور و نشاطى بيشتر  ــوق انگيز در اين آينه، با ش و با نگاه ش
ــت خواهند  ــرى در ارائه خدم ــره ورى باالت با انگيزه و به

كوشيد .                                    

در جلسه كارگروه بررسى راهكارهاى كنترل و كاهش 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى  طالق و افزايش ازدواج ش
عنوان شد كه  در سال هاى اخير روند كاهش ازدواج در 
ــهود بوده و اين روند كاهش، متأثر از كاهش  كشور مش

جمعيت جوان كشور است.
در ابتداى اين جلسه، گزارش آمارى ازدواج و طالق در 
6ماهه نخست سال 1394 توسط نماينده سازمان ثبت 

احوال ارائه شد.
در اين گزارش با اشاره به ثبت 724هزار و 345 ازدواج 
ــل جوان  در اين مدت مواردى مانند كاهش آمارى نس
ــال هاى 1389 تا 1394 و تغيير آداب و  ــور طى س كش

رسوم اجتماعى مورد اشاره قرار گرفت.
ــه وجود  ــاره ب ــرى از اين گزارش با اش ــش ديگ در بخ
ــراد مجرد و يك ميليون و  11ميليون و 240هزار نفر اف
300هزار نفر مجرد قطعى در جامعه، سطح تحصيالت 

اين افراد نيز مورد تحليل قرار گرفت.
ــده در اين گزارش، منظور از  ــاس تعريف ارائه ش بر اس
افراد مجرد افرادى هستند كه از شانس ازدواج برخوردار 
هستند و منظور از افراد مجرد قطعى نيز كسانى هستند 
ــن از حداقل شانس براى ازدواج  كه به علت باالرفتن س

برخوردار هستند.
به گزارش مركز خبر شوراى عالى انقالب فرهنگى، اين 
ــال هاى اخير روند كاهش  گزارش نشان مى دهد در س
ــهود بوده و اين روند كاهش متأثر  ازدواج دركشور مش

ــور بر اثر  ــش جمعيت جوان كش ــى مانند كاه از عوامل
اعمال سياست هاى تنظيم خانواده در اواخر دهه 60 و

 دهه 70 بوده است.
ــن ازدواج براى مردان از  همچنين باالرفتن ميانگين س
24 سال به 29 سال و براى زنان از 19 به 23 سال نيز از 

ساير عوامل كاهش ازدواج در جامعه بوده است.
ــى پيرامون ــروى انتظام ــه اقدامات ني ــه جلس در ادام

ــا حضور معاون  ــرل و كاهش طالق  ب   برنامه ملى كنت

اجتماعى اين نيرو مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
توسعه پيشگيرى از طالق از طريق برنامه هاى آموزشى، 
ــاوران از طريق برگزارى  ارتقاى سطح مددكاران و مش
ــودك و نوجوان در  ــه به ك ــى، توج كارگاه هاى آموزش
ــورد انتظامى در ــوددارى از برخ ــاوره و خ ــز مش مراك

ــود كه  ــواردى ب ــزو اهم م ــى ج ــات خانوادگ  اختالف
سردار منتظر المهدى در گزارش خود به آن اشاره كرد.

ــرات خود  ــا به بيان نظ ــن گزارش اعض ــس از ارائه اي پ

پرداختند، كه اهم آن به شرح ذيل است:
ــش نيروى  ــاوره تحت پوش ــردن مراكز مش مرتبط ك
ــاوره، حمايت و پشتيبانى  ــاير مراكز مش انتظامى با س
ــاوره،  ــا در زمينه اقدامات مش ــتر از اقدامات ناج بيش
ــاوره هاى ارائه شده در اين مراكز با  تخصصى كردن مش
توجه به تنوع مشكالت و رعايت ظرافت ها در برخورد با 
مشكالت خانوادگى و تفاوت اين موضوع با نحوه برخورد 

با ساير جرايم.
ــيب پذير بودن جمعيت  همچنين اعضا با توجه به آس
ــهرها، خواستار تمركز بيشتر  ساكن در حاشيه كالن ش
ــدند. اعضاى  ــن اماكن ش ــا در اي ــاوره ناج ــز مش مراك
ــاختار جمعيت  ــه س ــاره ب ــن با اش ــروه همچني كارگ
ــهيالت  ــروى انتظامى، بر ارائه تس ــاغل در ني جوان ش
ــن نيرو ــن كاركنان اي ــج ازدواج بي ــتاى تروي در راس

 تأكيد كردند. 
سردار منتظرالمهدى معاون اجتماعى نيروى انتظامى 
ــگيرى انتظامى  ــت: پيش ــه گف هم در پايان اين جلس
به منظور كاهش در برخورد انتظامى و امنيتى است كه 
ــده به نيروى انتظامى  به كاهش هزينه هاى تحميل ش
منجر شده است. معاون اجتماعى نيروى انتظامى افزود: 
در مراكز مشاوره مستقر در كالنترى  ها و مراكز انتظامى 
ــده اند و همچنين  ــن نيروها به كار گرفته ش مجرب تري
محل استقرار اين مراكز جزو بهترين قسمت هاى مراكز 

انتظامى است.

ــت ودرمان مجلس با اشاره به اينكه  عضو كميسيون بهداش
ــود  ــع بيمه ها هرگز باعث بحران نمى ش اجراى قانون تجمي
ــت بخورد بحران ايجاد  ــالمت شكس بلكه اگر طرح تحول س
مى شود،گفت:بايد رييس جمهور شخصاً براى تجميع بيمه ها 

ورود كند و مجلس نيز اين موضوع را از دولت مطالبه كند.
على  اكبر كائيدى در برنامه بررسى تجميع بيمه ها با موضوع 
ــود؟»  ــا نامه نگارى حل مى ش ــا تجميع بيمه ها ب اينكه «آي
ــت: مجلس نماينده وزارت رفاه و وزارت بهداشت  اظهار داش
ــتيم.  ــا قانونگذار هس ــت و م ــت؛ بلكه وكيل مردم اس نيس
بنابر اين و زير بهداشت و وزير رفاه و  امثال ما روزى خواهيم 
ــش كه پس چرا پس از 5 سال  رفت. وى در پاسخ به اين پرس
ــفانه در  ــود، گفت: متاس ــع بيمه ها اجرا نمى ش قانون تجمي
مملكت ما وزارتخانه ها قوانين را اجرا نمى كنند؛  در حالى كه 
بايد بيمه ها در 5 سال اخير تجميع مى شدند. بنابر اين ما بايد 
قانون را اجرا كنيم و يك بيمه پايه ايجاد شود. كائيدى در پاسخ 
به اين پرسش وزير رفاه كه تجميع بيمه ها باعث ايجاد بحران 
ــود، افزود: خير. اجراى قانون تجميع بيمه ها  اجتماعى مى ش
هرگز باعث ايجاد بحران اجتماعى نمى شود؛ بنابر اين وقتى ما 
مى خواهيم در سال 1404 در منطقه كشور اول باشيم ، بايد 

چنين قوانينى را اجرا كنيم.
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: مجلس 
ــد. امروز ما  ــع بيمه ها مطالبه كن ــد از دولت درباره تجمي باي

مشاهده مى كنيم در اجراى طرح تحول سالمت 10 ميليون 
ــداد دارندگان  ــدند؛ اما از طرفى هم مى بينيم تع نفر بيمه ش
دفترچه بيمه از تعداد جمعيت كشور بيشتر است و اين باعث 
بحران مى شود و اين مسائل ناشى از آن است كه برنامه اى در 
اين حوزه وجود ندارد. كائيدى با اشاره به اينكه برنامه پنجم در 
حال اتمام است و دوره مجلس نيز به پايان دارد مى رسد، گفت: 
ــريع تر موضوع تجميع بيمه ها فيصله  بنابراين بايد هر چه س
يابد. وى در ادامه با پرداختن به موضوع اين برنامه كه درباره 
تجميع بيمه ها است، گفت: بهتر بود كه نمايندگان بيمه نيز در 
اين برنامه حضور مى يافتند به هر حال وزير رفاه از نمايندگان 
ملت راى گرفته است و ما نيز به عنوان نماينده مردم ناظر بر 
ــخص رئيس جمهور بايد  ــتيم بنابر اين ش اجراى قانون هس
ــكالت  ــع بيمه ها ورود كند تا اين مش ــاره موضوع تجمي درب

برطرف شود. 
ــان اينكه  ــت و درمان مجلس با بي ــيون بهداش عضو كميس
به هر حال در طرح تحول سالمت همه مردم از آن سود بردند 
ــت بنابر اين  ــن طرح رضايتمندى مردم بوده اس و هدف از اي
وزارت رفاه حتما براى ادامه اين طرح كمك كند و از آن طرف 

نيز اصالحات مورد نظر در طرح تحول سالمت در حوزه هاى 
بهداشت و آموزش صورت پذيرد ولى در نهايت بايد اين مساله 
را عنوان كنم اگر طرح تحول سالمت شكست بخورد بحران 

ايجاد مى شود.

كاهش مشهود روند ازدواج در كشور

طرح تحول سالمت شكست بخورد 
بحران ايجاد مى شود؛

رييس جمهور شخصا براى 

تجميع بيمه ها ورود كند

بازنشستگان، ستارگان فروزان جامعه          

خبر 

رييس سازمان بهزيستى كشور گفت: بهزيستى براى هر كودك نيازمند به 
ــته باشد، به هر تعداد و  كاشت حلزون كه خانواده اش بضاعت درمان نداش

هر نقطه اى از كشور كه باشند، مبلغ هفت ميليون تومان پرداخت مى كند.
انوشيروان محسنى بندپى ، در پاسخ به سوالى در خصوص افراد پشت نوبتى 
ــود براى درمان پشت نوبت موسسات خيريه  كاشت حلزون كه گفته مى ش
ــخيص بيمارى داريم و يك زمان  ــتند، اظهار كرد:  يك زمان مساله تش هس
ــته باشد كه  ــاله درمان. وى ادامه داد: اگر خانواده هزينه درمان را داش مس
ــود اما در مورد درمان براى خانواده هايى كه خود توانايى  موضوع حل مى ش
ــتى كمك مى كند اما مانند بيمارى هاى چشم براى  آن  مالى ندارند بهزيس

اعتبار در نظر گرفته نشده و ما فقط مى توانيم سهم خود را ارائه دهيم.
ــور همچنين گفت: بهزيستى براى هر كودك  رييس سازمان بهزيستى كش
نيازمند به كاشت حلزون كه خانواده بضاعت درمان نداشته باشد به هر تعداد 

و هر نقطه اى از كشور كه باشند مبلغ هفت ميليون تومان پرداخت مى كند.
ــاره به اصالحيه قانون حمايت از حقوق معلوالن كه در حال حاضر  وى با اش
ــد، گفت: اين اليحه  ــى و تصويب خود را در مجلس مى گذران مراحل بررس
بسيارى از مشكالت معلوالن را برطرف مى كند و در حال حاضر در كميسيون 

مجلس در حال بررسى است كه اميدواريم تا هفته معلوالن به نتيجه برسد.

ــتاد  ــكيل س ــالمت وزير آموزش و پرورش از تش ــاون تربيت بدنى و س مع
ــات از حوزه  ــيب هاى اجتماعى خبر داد و گفت: اطالع ــگيرى از آس پيش

آسيب هاى اجتماعى مناطق مختلف در اين ستاد بررسى مى شود.
مهرزاد حميدى ، درباره برنامه هاى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى وزارت 
آموزش و پرورش گفت: برنامه هاى متنوعى براى حفظ و حراست و پيشگيرى 
ــيب هاى اجتماعى دانش آموزان پيش بينى كرده ايم و به مرحله اجرا  از آس
درآمده است كه از ميان آنها مى توان از نظام اجتماعى رصد گيرى نام برد. وى 
افزود: يك هماهنگى بين همه سازمان ها و ارگان هاى ذيربط به وجود آمده 
ــيب هاى اجتماعى تشكيل شده است. معاون  و ستادى به نام پيشگيرى آس
ــالمت وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: اين ستاد براى  تربيت بدنى و س
مراقبت دانش آموزان در برابر آسيب هاى موجودى كه وجود دارد پيش بينى 
ــازمان هاى مختلف برگزار  شده است و جلسات متعددى را با نمايندگان س
مى كنند و اين ماتريس همكارى به عنوان مركز رصد مطرح است. حميدى 
تصريح كرد: اطالعات از حوزه هاى آسيب هاى اجتماعى مناطق مختلف به 
اين مركز رصد ارسال مى شود و اين نمايندگان تصميماتى را مى گيرند و مورد 
ارزيابى قرار مى دهند. وى ادامه داد: آسيب هاى اجتماعى شناسايى مى شود و 
بر مبناى اطالعات گرفته شده هماهنگى ها، فعاليت ها و برنامه ها با اثربخشى 

بيشتر اجرا مى شود.

پرداخت 7ميليون تومان براى كاشت 
حلزون كودكان خانواده هاى  بى بضاعت

ستاد پيشگيرى از آسيب هاى 
اجتماعى تشكيل شد
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وحيد جليلوند كارگردان فيلم «چهارشنبه 19 ارديبهشت» با 
اشاره به اين نكته كه مهم ترين معيار فيلمساز «مردم» است 
ــه از تلخى ها بگوييم. اين تلخى ها  گفت:ما تصميم نگرفتيم ك

ناگريز مشاهدات ما هستند و وجود دارند.
ــه جامعه دارد  ــت» نقدى جدى ب ــنبه 19 ارديبهش چهارش
ــه زدن در زاغه ها و  فيلم فضايى  دارد كه براى فيلمساز  پرس
ــيدن مداوم در سفره هاى  ــرك كش بيغوله هاى فقر زده و س
بى رونق طبقات محروم  فراهم بوده است؛  اما فيلمساز از آن 
پرهيز كرده و تالش داشته است به اندازه اى كه نياز فيلمش 
ــت،  از ماجرا پرده بردارى كند و به اندازه نياز اثر به سراغ   هس
درونيات و تالطم روحى شخصيت هاى فيلمش مى رود. فيلم 
ــت كه به دور از هرگونه درشت  اثرى انسانى و دغدغه مند اس

نمايى و شعارى شدن فيلمى مطلوب و مثال زدنى است.
ــت» عالوه بر دريافت سيمرغ  فيلم «چهارشنبه 19 ارديبهش
ــنواره فيلم  ــن فيلم و بهترين كارگردانى از جش بلورين بهتري
فجر توانست نظر جشنواره هاى خارجى را به خود جلب كند 
و در جشنواره ونيز موفق به دريافت جايزه منتقدان شد كه از 
اهميت خاصى برخوردار است. نگاه انسانى و درست فيلم باعث 
ــتى ارتباط برقرار كند و  شد فيلم با مخاطب خارجى به درس
ــور اروپايى فيلم را براى نمايش در سينماهاى  تاكنون 6 كش

اروپا خريدارى كردند.
به عقيده بسيارى از كارشناسان ايرانى و خارجى فيلم روايتى 

ــت فيلمنامه در  ــص دارد كه با توجه به اهمي بدون عيب و نق
اولين بخش از ميزگرد فيلم با وحيد جليلوند درباره جزييات 
ــتيم .در ميزگرد  فيلمنامه و نوع نگاهش به جامعه توجه داش
خبرگزارى فارس،  على جليلوند به عنوان تهيه كننده درباره 
ــيل فيلم در برقراى ارتباط با مخاطب خارجى و توليد  پتانس
ــرگرد نيز به گفت و گو  فيلم، سعيد داخ درباره ايفاى نقش س

نشستيم كه در بخش هاى ديگر منتشر خواهد شد.
مهم ترين معيار فيلمساز «مردم» است

ــاختيد.  اين  ــى س ــى اجتماع ــانى با موضوع ــم انس يك فيل
ــكالت را  ــه در بر دارد،مش ــه جامع ــى منتقدانه ب فيلم نگاه
ــت نمايى نمى كند . در شرايطى  مى بيند؛  اما هيچ گاه درش
كه بستر مناسب براى سر كشيدن به بيغوله ها و ... فراهم بود 
توانستيد از درشت نمايى دورى كنيد و  به عقيده شما چقدر 

مخاطب امروز ما نياز به چنين فيلمى دارد؟
ــوال شما بدهم،  ــخگويى به س بايد اين توضيح را قبل از پاس
ــينمايى (فيلم خودم  من قائل به سياه نمايى در فيلم هاى س
ــاخص هر  ــتم و اين واژه را نمى فهمم.  اگر ش يا ديگران) نيس
فيلمساز بيان «واقعيت» باشد نه آگرانديسمان كردن واقعيت، 
ــد. اگر متر و  ــت نمايى و سانسور نخواهد ش فيلم دچار درش
ــيم، هيچ گاه دچار  ــته باش معيارى به نام واقعيت در كار داش
ــد. مهم ترين معيار هم «مردم» هستند.  مشكل نخواهيم ش
مردم سينمايى كه بيش از اندازه  مساله اى را بزرگنمايى كند 

ــت در لحظه به آن بزرگنمايى توجه  دوست ندارند. ممكن اس
ــات كنند اما دوست ندارندو  ــويق، ابراز احساس كنند يا با تش

نهايتا فيلم محبوب شان نيست .
هنرمندى كه بين مردم زندگى مى كند حرف مردم 

را منتقل مى كند
ــت دارد، در  ــى  مردم قراب ــه با زندگى واقع بله . اما فيلمى ك
ــد.  آدم هاى فيلم اگر دردى  راتحمل ذهن ماندنى خواهد ش
 مى كنند و يا مى خندند اگر دچار تلخى يا آغشته به شيرينى 
ــتند از جنس واقعيت اند  و اين براى مخاطب لذت بخش  هس

است و احساس درشت نمايى هم نمى كنند.
ــوال را اين طور پاسخ دهم .معتقدم  اجازه دهيد بخش دوم س
هر هنرمندى در هر رشته اى براساس آنچه كه در جامعه اش 
ــع آن زيرمتن و  ــد وبه تب اتفاق مى افتد متن اش را مى نويس
ــد جامعه را خوب رصد  ــد.  نمى تواني فرامتن اش را مى نويس
ــيد. اين  ــه بگيريد و چيز ديگرى بنويس كنيد؛  اما از آن فاصل
ــت. هنرمندى كه بين مردم زندگى مى كند  ــدنى نيس امر ش
ــد از بيش از  ــى كند . بع ــردم را منتقل م ناخودآگاه حرف م
ــتند اجتماعى، رفتن در كوره پزكوره ها  ــاخت مس دو دهه س
ــاد  ــى و از چيزهايى ش و  ناخودآگاه از چيزهايى درد مى كش
ــادى ها و غم ها دائم  مى شوى و از آن لذت مى برى و اين ش
ــت، حتى اگر فيلم نسازد . ممكن است  روى فرد تاثيرگذار اس
ــه ديدى و ــى از واقعه اى ك ــوردن غذا هم بخش در هنگام خ

ــر واقعا در دل  ــه ديگران منتقل كنى. اگ آزار دهنده بوده را ب
ــودآگاه وارد اثرت  ــه ناخ ــايل جامع جامعه زندگى كنى مس
ــعر  ــاز هم مى زنى ناخودآگاه تلخ مى زنى . ش ــوند. س مى ش
ــى اما حس ــا تلخ مى گويى . فيلمنامه  مى نويس مى گويى ام

ــود. ما تصميم نگرفتيم كه از تلخى ها   مى كنى كه تلخ مى ش
بگوييم اين تلخى ها ناگريز مشاهدات  ما هستند و وجود دارند.
چقدر در جامعه هستيد؟ براساس فعاليت در حوزه 

مستنداين قدر در جامعه  حضور داريد؟
يك بخشى  از آن  مربوط به حرفه ام است  و بخش ديگر كامًال 
شخصى است .مطالعه مردم با درون مردم بودن دو امر جداى 
از يكديگر است. يك بخشى مربوط به اين مهم است كه براى 
توليد  بيش از 30 مستند ناگزير به مطالعه جامعه شدم.  بخش 
ــتم و  ــت كه من هم مانند ديگر افرادجامعه  هس ديگر اين اس
زندگى مى كنم. وقتى وجه آرتيستيك خود را فراموش كنيم 
ــيل  به  راحتى مى توانيم  زندگى كنيم. اين نوع زندگى پتانس

عجيبى  در من ايجاد مى كند.
ــه روايت به زندگى ليال،  «چهارشنبه 19 ارديبهشت » در س
ــتاره مى پردازد كه به خاطر انتخاب هاى گذشته  جالل و س
ــراد قرار  ــف اين اف ــت هاى مختل ــده در موقعي ــا آين و احيان
ــه تالش مى كنند به مشكالت (منطقى يا  مى گيرند و هر س
غير منطقى) فائق آيند. فيلمساز هيچ قضاوتى درباره هيچ يك 
ــز از «قضاوت » نقطه عطف فيلم  از اين افراد نمى كند و پرهي
ــت. چگونه از قضاوت كاراكترها در فيلم پرهيز كرديد كار  اس

سختى كه كمتر ما در آثارمان شاهد آن هستيم.
ــواده هاى  ما  ــه در خان ــردن ريش ــى از اين قضاوت نك بخش
ــت.  ــكام)  دارد، پيرامتنى اس ــين مه (من ،على زرنگار و حس
ــز كردند. در  ــا از قضاوت كردن پرهي احتماال خانواده هاى م
ــادرم فردى  ــرح دهم كه م ــودم  اينگونه مى توانم ش مورد خ
مذهبى است اما درب خانه ما به روى همه افراد با هر نوع نگاه 
و عقيده  و سليقه اى باز بود، مادرم هيچ گاه قضاوت نمى كرد 
ــا ديگران وجود  ــرى در نگاهش به افراد مذهبى ب و هيچ تغيي
ــت. من معتقدم مادرم «پروردگار خودش  بودن است»  نداش
به اين معنى كه مادرم در برخورد با متمول ترين فرد در ميان 
ــارج بود، با همان  ــاب و كتاب خ اقوام ، كه دارايى اش از حس
ــار فقيرترين افراد  ــى كند كه در كن قدرت و قوتى صحبت م
اقوام قرار مى گيرد و صحبت مى كند. ناخودآگاِه افراد در بروز 
ــيار تاثيرگذار است. سر كالس هايم هم  و ظهور رفتارشان بس
تاكيد دارم بيشتر از آن كه به دانش نظرى مان اضافه كنيم بهتر 

است بدانيم؛ هستيم و چه هستيم؟
 با احترام به رفقا، همه بزرگترها  و اساتيد در عرصه سينما  به 
ــت كه حد و مرزى ندارد .  نظرم لنز سينما بقدرى بى حيا اس
ــاز را زودتر از آدم هاى جلوى دوربين به نمايش  درون فيلمس
مى گذارد. اگر «قضاوت نكردن» درون فيلمساز باشد در فيلم 
بروز مى كند. نمى توان در واقعيت اطرافيان  را قضاوت كرد اما 

در فيلم از اين كار برحذر بود.
ــت  ــام كاراكترهاى فيلم ام را دوس ــن كه من تم نكته دوم اي
ــان حق مى دهم.  دارم و به هريك از آن ها در جايگاه خودش

ــت ــى بينيم را دوس ــه در فيلم م ــاى مقابلى ك ــام نيروه تم
 دارم . من به همان اندازه كه به اسماعيل (بروز ارجمند) براى 
ــرافت طبقه اجتماعى اش حق مى دهم به   تعصب، غيرت و ش
مرتضى  هم حق مى دهم كه بى عقلى ، شيطنت و جوانى كند.  
به همان اندازه كه به ليال (نيكى كريمى) حق مى دهم به على 
هم حق مى دهم.  به همان اندازه كه به جالل (امير آقايى) حق 
ــرا نماينده فرد پا روى  ــرا هم حق مى دهم زي مى دهم به ميت
ــتدالل هاى خودش  ــت كه كامًال در جايگاه و با اس زمينى اس
ــت كه دردى  ــت مى گويد . جالل هم نماينده فردى اس درس
كشيده و اين زخم جايى سر باز كرده است. به پليس قصه حق 
مى دهم كه شدت و حدت كند و تند شود.  بعد از فيلم افرادى 
گفتند كه پليس فيلم تند است. اگر منش پليس اينقدر شدت 
و قدرت و توان نداشته باشد بهتر است اين شغل را كنار بگذارد. 
پليسى كه نتواند محله عريض و طويلى كه در فيلم شاهد آن 
هستيم را كنترل كند بايد اين لباس را درآورد. اگر قرار است 
با قربان صدقه اين كار را انجام دهد دروغ است و واقعى نيست.
در فيلم يك نكته حايز اهميت وجود دارد و وحيد 
جليلوند نسبت به آن تعمد داشت. براى اولين بار پليس 
كالنترى را در فيلم «چهارشنبه...» شاهد هستيد. تا به 
حال هر قدر نقش پليس بازى شده يا مربوط به آگاهى 
بوده يا اداى پليس فرنگى  را درآورده اسـت و ژسـت 
گرفتند.  درحالى كه ما پليس كالنترى را مى بينيم و نه 
پليس آگاهى يا پليسى كه در فرهنگ ما نيست. نكته 

ظريفى در فيلم بود كه كمتر به آن توجه شد.
ــراى اينكه  ــد مامور كالنترى ب ــر در كوچه دعوا كنن اگر 5 نف
ــن كار را انجام  ــد و بايد اي ــد،داد مى زن ــه خاتمه بده به غائل
ــس قصه من  ــت دارم زيرا پلي ــه ام را دوس ــس قص دهد. پلي
ــه منطقى را  ــت و لحظه اى ك ــريف اس ــت ، ش آدم بدى نيس
ــد. پليس قصه  ــاس آن منطق عمل مى كن ــنود بر اس مى ش
ــنود.به  ــينش را مى ش ــراف ماش ــراد اط ــاى اف من ضجه ه
ــى گيرد و  ــروى پليس قرار م ــالل كه روب همان اندازه به ج
ــا را چك مى كنيد؟»  ــما همه آگهى روزنامه ه مى گويد: «ش

حق مى دهم. 
زيرا ماموران مختلف از ارگان هاى مختلف وجود دارند كه به 
جاى اينكه كنار مردم باشند روبروى آن ها قرار مى گيرند. در 
دنياى شخصى خودم وقتى افراد مختلف را دوست دارم با تمام 
نقاط ضعف و قوت شان آن ها را مى پذيرم . خودم را هم با همه 
بدى ها و خوبى ها يم دوست دارم  زيرا انسان هستم و ممكن 
است جايى اشتباه و خطا كنم. چون مجموعه كاراكترهايم را 
ــت دارم درباره آن ها قضاوت منفى ، برنده يا تلخ ندارم. دوس
اپيزوديك بودن داستان كار فيلمنامه نويس ها - كه خودتان 
يكى از  آن ها هستيد- را بسيار سخت مى كند و ما هيچ كجا 
انفصال در ارايه روايت نمى بينيم كه كار سختى است تجربه اى 

از اين دست را كمتر در سينماى ايران مى بينم .
ــه اپيزود باشد يك قصه  به عقيده من بيش از اين كه فيلم س
ــينماى اپيزوديك متفاوت از  در سه روايت است.  ساختار س

قصه ما است.

يك كارشناس ارشد تصويرگرى گفت: متاسفانه در ايران اغلب شاهد 
ــتيم، حتى نهادهاى  ــى با حداقل كيفيت چاپى هس چاپ كتاب هاي
مهمى همچون كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان در نظارت بر 

چاپ و دستگاه هاى چاپى عملكرد بسيار ضعيفى دارند.
ــد تصويرگرى است كه عالوه بر  سروناز پريشان زاده، كارشناس ارش
ــه خلق آثار ادبى براى اين  تصويرگرى كتاب هاى كودك و نوجوان ب
ــرى كتاب هاى كودك  ــنى نيز مى پردازد. به بهانه تصويرگ گروه س
ــينيم.او در اين گفت وگو از  سراغ او رفتيم تا پاى صحبت هايش بنش
ــور  نبود حمايت از تصويرگران گفت و به كيفيت پايين چاپ در كش
به خصوص از سوى نهادهايى چون كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان اشاره كرد. پريشان زاده به مساله استفاده از نمادها در آثارش 
و آشنايى زدايى از ذهن مخاطب نيز اشاره كرد و آن را عاملى براى رشد 

خالقيت ذهن قلمداد كرد.
 براى خلق تصويرهاى كتاب هايى كه به تصويرگر سپرده 
مى شـود به خصوص در حوزه كودك بايد به چه مولفه هايى 
توجه كرد؟ نقش نويسـنده در خلق يك تصويـر چه ميزان 

است؟
ــنى مخاطب و تكنيك اجرايى كه  عوامل متعددى از جمله گروه س
ــكلى صفحات و نيز سبك  شامل تركيب بندى، رنگ، پيوستگى ش
شخصى تصويرگر براى به اجرا درآوردن تصوير، در تصويرگرى كتاب 
كودك دخيل هستند.نقش نويسنده به نوع متن باز مى گردد برخى از 
متون به دليل روايى بودن تصاويرى عينى از رويدادها را براى تصويرگر 
ــودن و داللت بر  ــم مى كنند و برخى ديگر به دليل انتزاعى ب مجس
مفاهيمى مانند شجاعت، ترس، عشق، خشم و ... نيازمند تصويرگرى 
بيان گرايانه هستند، اين گونه متون تصويرگر را ملزم مى كند كه اين 
مفاهيم را در قالب انتخاب فرم، تركيب بندى، حاالت چهره و رنگ ها 

بازنمايى كند.
 شـما در هـر دو حيطه نويسـندگى و تصويرگـرى كار 
كرده ايد. به نظر شـما در تصويرگرى كتاب كودك به منظور 
افزايش دريافت كودك از محتواى يك كتاب چه گزينه هايى 

بايد رعايت شود؟
ــر وا مى دارد و خلق  ــتان هايى كه كودك را به تفك پرداختن به داس
ــم مى كند حائز  ــى از خالقيت را براى وى مجس تصاويرى كه دنياي
اهميت است. حذف عناصر بصرى نامرتبط كه تنها حضورى تزيينى 
ــترى مى دهد. برخى از  در تصوير دارند به كودك فرصت تفكر بيش
تصاوير به دليل تعدد و كثرت تصاوير، فضاى خالى را كه الزمة آسايش 

ذهنى كودك براى درك محتواى متن است را از كتاب مى گيرند.
نكتة ديگر استفاده از نمادها به منظور افزايش خالقيت در ذهن كودك 
است؛ تصاوير مى توانند ضمن وفادارى به متن الزامى در عين به عين 
بودن با آن را نداشته باشند به طور مثال در جايى كه متن از خانه سخن 
مى گويد تصويرگر اجبارى براى كشيدن خانه اى مانند آنچه ديگران 
ــتفاده از نماد،  ــند ندارد. او مى تواند با آشنايى زدايى و اس مى شناس
تصويرى متفاوت با آنچه ذهن مخاطب انتظار ديدنش را دارد بيافريند.

 با توجـه به اهميـت امنيت روانـى و ذهنى كـودكان و 
نوجوانان چه ميزان بايد در تصويرسازى دقت شود تا تصاوير 
اين امنيـت و آرامش را بـر هم نزنـد و آيا خرج كـردن اين 
حساسيت ضرورى است؟ و آيا در تصويرگرى كتاب كودك 

خطوط قرمز وجود دارد؟
ــاس مدل هاى زيستى موجود در  جريانات هنرى رايج در دنيا بر اس
جوامع مختلف شكل مى گيرند به طور مثال در انيميشن هاى كوتاه 
Happy tree friends كه در كشور آمريكا توليد شده كودكان با 
مفاهيمى مانند مرگ،خشونت و خونريزى مواجه مى شوند و جنبة 
طنز اين تصاوير بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد تا برخورد نقادانه با 
ــونت گرايى موجود در آن در حاليكه اين نگرش در كشورهاى  خش

شرقى مى تواند خط قرمزى در توليدات فرهنگى باشد.
 تفاوت هـاى تصويرگـرى كتاب كودك و بزرگسـال در 
چيسـت؟ و آيا مفهومى به نام تصويرگرى كتاب بزرگسـال 

وجود دارد و مصطلح است؟
تصويرسازى كتاب هاى بزرگسال در ايران سابقه اى طوالنى دارد و با 
نام نگارگرى شناخته مى شود. بيشتر اين تصويرگرى ها روايى، تغزلى 
و يا حماسى بوده اند. كتاب هاى مصور بزرگسال گونه هاى مختلفى از 
جمله كتاب هاى علمى، شعر، داستان و از آن جمله كميك استريپ 
دارد. اين كتاب ها بسته به نوع كاركردشان تصويرگرى هاى متفاوتى 
دارند، اما تصويرگرى براى آنها از جهاتى تفاوت ها و تشابهات خاص 
ــازى كتاب هاى بزرگسال  خود را با كتاب هاى كودك دارد. تصويرس

اغلب نقش مكمل متن را دارند.
 دركارهاى شـما اغلب اسـتفاده از نمادها و نشانه هاى 
گوناگون براى ايجاد جذابيت در تصاوير قابل توجه است. به 

چه صورت از اين قبيل المان ها كمك مى گيريد؟
ــا نقش ــا مى توانند ب ــردم نماده ــاره ك ــتر اش ــه پيش همانطور ك

 آشنايى زدايى كه دارند تصاوير ثابت ذهنى را دگرگون كرده و نقشى 
خالقانه بيابند. مخاطب در پى كشف داليل انتخاب عناصر تصويرى به 
كار گرفته شده توسط هنرمند نه تنها ممكن است به اليه هاى زيرين 
ذهن او دست يابد بلكه خود نيز مى تواند با تعمق در رابطه عناصر با 
متن به آفرينشى بديع دست يابد كه به دليل زايش ذهنى در او ايجاد 
وجد مى كند و او را به يافتن و تعمق بيشتر در عناصر داستان ترغيب 

مى كند.
يكى از مسائل مهم در بحث حوزه كودك و نوجوان و به 
طـور كلـى نشـر حمايـت از پديدآورندگان اسـت. سـهم 

تصويرگران از اين حمايت ها چه ميزان است؟
سهم تصويرگران آنقدر ناچيز است كه اغلب تصويرگران حرفه اى از 
ــى ناچارند به صورت تمام  بازار كتاب ايران صرف نظر كرده اند. برخ
وقت تدريس كنند و برخى نيز براى توليد و درآمد بيشتر كتاب هايى 
با تصاوير نازل توليد مى كنند. جاى تعجب است رشته اى كه در بيشتر 
دانشگاه هاى مهم ايران تا مقطع فوق ليسانس تدريس مى شود در بازار 

كار جايگاه شايسته اى ندارد.

چاپ كتاب  با حداقل كيفيت، در كشور
عبدالعلى دستغيب با تمجيد از نثر موجز آل احمد و وام دارى اين نثر از لويى 
فردينان سلين گفت: آل احمد خوب و بد را با هم دارد هر چند كه به باور من او 

هيچگاه رمان نويس خوبى نبود.
وى با مطرح كردن اين سوال كه اگر آل احمد زنده بود االن چه كارى انجام مى 
داد، اظهار كرد: با سوابقى كه از جالل در خاطرم هست پاسخ به اين پرسش 
چندان دشوار نيست. اما مى خواهم به شما بگويم كه وقتى مى خواهيد درباره 
آزادگى در شخصيت فردى مانند آل احمد صحبت كنيم بايد خاطرمان بايد 
ــت و از مفهوم آزادى كه مفهوم  كه موضوع آزادگى يك موضوع اخالقى اس
جداست. برخى آزادگى را هم معادل همان ليبرتى مى دانند اما معانى اين دو 
متفاوت است. آنچه در قرن 12 ميالدى با عنوان ليبرتى در دنياى غرب اتفاق 
افتاد با آنچه در چين و مصر و ايران اتفاق افتاد، متفاوت است. در دنياى غرب 
ما شاهد تحول صنايع جديد بوديم و ليبرتى هم محصول آن فضاست ولى ما 
بدون تحول صنايع به چيزى به نام مشروطه رسيديم پس نمى توانيم همان 

لغات اوليه را به طور مشخص كار ببريم.
دستغيب نيز  به ادبيات نوشتارى جالل آل احمد اشاره كرد و گفت: مطالبى 
ــتيم را اگر  ــيارى از ما نيز به آن عالقه مند هس را كه حافظ بيان كرده و بس
ــد، حتى دو نفر هم  ــت به زبان امروزى بيان كن حافظ زنده بود و مى خواس
ــت. بازى لفظى، ادبيات متن و بازى هاى كالمى زبان اوست  خواننده نداش
كه هر مخاطبى را به حيرت مى اندازد. البته برخى تالش مى كنند از طريق 

توضيحات، منظور حافظ را برسانند اما برخى مسائل به هر شكل توضيح پذير 
نيست. در مورد آل احمد هم من ادعاى دوستى با جالل را ندارم، اما مسائلى 
پيش آمد كه به ايشان نزديك شدم از جمله اينكه سيمين دانشور همشهرى ما 
بود و اهل ادبيات. در يك جمله مى توانم بگويم كه او مطلب خود را در عبارات 

متكلفانه بيان نمى كرد و بسيار صريح بود.
ــه مسائلى كه معموال به آن اشاره  دستغيب ادامه داد: در كتاب مدير مدرس
ــت. در واقع جالل در همه داستان هاى تفضيلى اش  مى شود، او صريح  اس
ــهامتى بود. مثال خاطرم هست زمانيكه در  اينگونه است. او بسيار فرد با ش
دانشسراى عالى تدريس مى كرد و با حضور مستشاران غربى در كشور موافق 
نبود؛ در جلسه اى رييس دانشسراى عالى استادان را جمع و به اين موضوع 
ــجويان اعتراضى عليه آمريكايى ها ــاره كرد كه نبايد اجازه دهيم دانش اش
ــند. اما جالل اعتراض مى كند و مى گويد: شما پليس نيستى و   داشته باش
رييس دانشگاه نيز به او مى گويد تو هم موقتى اينجا هستى  كه البته جالل نيز 

مى گويد شما هم موقتى هستى.
اين منتقد ادبى در ادامه گفت: آثارى كه از جالل چاپ شده خوب و بد را با 

هم دارد. 
نثر آل احمد به باور من به دو دوره قبل و بعد از مديرمدرسه قابل تقسيم است. 
نثر  او بعد از مدير مدرسه همان نثرى است كه صادق چوبك و ديگران بعد از 
او نيز به كار بردند. جالل در كل اما به واسطه آشنايى با فردنيان سلين، نوشتن 
تلگرافى را به ويژه بعد از نوشتن مدير مدرسه، به كار برده است و مى دانيم كه 

چقدر سخت است كه كسى بخواهد در فارسى اين كار را بكند.

ــاد  ــخنگوى وزارت فرهنگ و ارش معاون امور حقوقى و پارلمانى و س
ــالمى گفت : در حوزه كتاب و فرهنگ،نويسنده ممنوع القلم وجود  اس

ندارد.
ــت  ــندگان و حرم ــم نويس ــادى، فزود:تكري ــوش آب ــين ن حس
ــورد  م ــيار  بس ــران  ي ا ــالمى  اس ــورى  ــام جمه نظ در  ــم  قل
ــظ  ــا حف ــم ه ــا و تكري ــت ه ــن حرم ــد اي ــت و باي ــد اس تاكي

شود.
ــخنگوى وزارت  ــى و س ــى و پارلمان ــور حقوق ــاون ام ــه مع ــه گفت ب
ــالف دين،عرف و  ــر خ ــى هم ب ــالمى،اگر كس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــاپ دريافت  ــد،كتابش مجوز چ ــى چيزى بنويس ــح و منافع مل مصال
ــز از او حمايت ــالمى ني ــاد اس ــگ و ارش ــد و وزارت فرهن ــى كن نم

 نمى كند.
ــالمى گفت:اين كه در روزهاى  ــخنگوى وزارت فرهنگ و ارشاد اس س
اخير گفته مى شود،تعدادى از هنرمندان ممنوع به كار هستند،درست 

نيست؛ چرا كه آنها دارند فعاليت هنرى خود را دنبال مى كنند.
نوش آبادى گفت:وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به آثارى اجازه نشر 

مى دهد كه در راستاى مصالح و منافع ملى،عرف و شرع و دين باشد.

ــورى  ــالمى گفت:جمه ــاد اس ــگ و ارش ــخنگوى وزارت فرهن س
ــى دارد و در دولت  ــاب و كتابخوان ــالمى ايران نگاه ويژه اى به كت اس
ــورد تاكيد  ــاب م ــى در حوزه كت ــى فرهنگ ــز ديپلماس ــم ني يازده

قرار گرفته است.
ــور،  ــى فرهنگى كش ــتاى تقويت ديپلماس نوش آبادى گفت:در راس
ــن المللى در  ــگاه هاى بي ــتر نمايش ــالمى ايران در بيش جمهورى اس
ــطه حضور در ــالمى به واس ــد تا پيام انقالب اس جهان حضور مى ياب

 نمايشگاه هاى جهانى در جهان نشر يابد.
ــخنگوى وزارت فرهنگ و  به گفته معاون امور حقوقى و پارلمانى و س
ارشاد اسالمى،به دليل حضور سلمان رشدى مرتد در نمايشگاه كتاب 
ــگاه بين المللى  ــران در اين نمايش ــالمى اي فرانكفورت،جمهورى اس
ــالمى در اين زمينه قاطعانه  شركت نكرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اس

برخورد كرد.
ــگ و  ــخنگوى وزارت فرهن ــى و س ــى و پارلمان ــور حقوق ــاون ام مع
ــوب نقش  ــت:فرهنگ مكت ــار داش ــه اظه ــالمى  در ادام ــاد اس ارش
ــد از اين ظرفيت ــا دارد و باي ــا و تمدنه ــى در معرفى فرهنگ ه مهم

 استفاده كرد.
ــد:انقالب  ــادآور ش ــالمى ي ــاد اس ــخنگوى وزارت فرهنگ و ارش س
ــت و  ــزرگ فرهنگى اس ــت ب ــالب و حرك ــك انق ــالمى ايران ،ي اس
ــر  ــتفاده بش ــخ همواره مورد اس ــر تاري ــند معتب ــه عنوان س كتاب ب

بوده است.

سخنگوى وزارت ارشاد : 
نويسنده ممنوع القلم نداريم

معيار فيلمساز 

«مـردم»

 است

جالل خوب و بد را با هم داشت
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خبر خبر

ــدار  ــام ، در دي ــى نكون ــلمين محمدعل ــالم و المس حجت االس
ــى وزارت فرهنگ  ــور پارلمان ــاون ام ــادى مع ــين نوش آب با حس
ــاد اسالمى،  ــخنگوى وزارت فرهنگ و ارش ــالمى و س ــاد اس و ارش
ــتان، راه اندازى  ــگاه بزرگ كتاب در اس ــاره به گشايش نمايش بااش
ــتان  ــمند فرهنگى براى اس ــم و ارزش ــگاه را اقدام مه ــن نمايش اي
ــاله ى كتاب  ــرورت و اهميت مس ــان كرد: ض ــت و خاطرنش دانس
ــاس فراهم كردن زمينه ها  ــت؛ بر همين اس بر كسى پوشيده نيس
ــه بتواند  ــراى اينكه جامع ــه و پررنگ ب ــاخت هاى پرجاذب و زيرس
ــرار گيرد،  ــاب در اختيار او ق ــود و به راحتى كت با كتاب مرتبط ش
ــت كه بايد به شكل جدى دنبال از ضرورت ها و كارهاى اساسى اس

 شود. 
وى ادامه داد: نظام ما، نظام جمهورى اسالمى و مبتنى بر اسالم است 
و همه چيز او از كتاب نشات مى گيرد؛ بنابراين انتظار است در جامعه 
اسالمى يك ارتباط تنگاتنگ بين مردم و كتاب وجود داشته باشد و 

هيچ گونه فاصله اى بين مردم و كتاب مشاهده نشود.
ــروز بگوييم  ــه اگر ام ــا بيان اينك ــتان ب ــده ولى فقيه در اس  نماين
ــا نگفته ايم  ــت، بى ج ــوم اس ــور ما مظل ــاب در كش ــفانه كت متاس
ــاط تنگاتنگى بين  ــر ارتب ــفانه در حال حاض ــرد: متاس ، تصريح ك
ــا و مطالباتى كه رهبر معظم  ــود ندارد و دغدغه ه مردم و كتاب وج
ــد، حاكى از اين  ــه بيان فرموده ان ــالب، دردمندانه در اين زمين انق
ــه به وضوح آن را  ــت كه امروز در جامع حقيقت و واقعيت تلخى اس

مشاهده مى كنيم. 
حجت االسالم و المسلمين نكونام، با تاكيد بر اينكه براى سوق دادن 
ــى  ــك فكر و برنامه ريزى اساس ــه كتاب بايد ي و گره زدن جامعه ب
صورت گيرد، خاطرنشان كرد: بايد كميته ويژه اى، متشكل از افراد 
اهل تفكر، ذوق و انديشه شكل بگيرد و اين كميته راهكارهاى ايجاد 
ارتباط عميق بين مردم و اقشار مختلف با كتاب را تبيين و مشخص

 كنند. 
ــتانى كتاب و ارائه بُن و تخفيف خريد  وى، افتتاح نمايشگاه هاى اس
كتاب و كارهايى از اين قبيل را در جذب و گرايش جامعه به كتاب، 
مطلوب اما اقداماتى اوليه و مقدماتى دانست و تاكيدكرد: براى ترويج 
فرهنگ كتاب و كتاب خوانى در جامعه بايد عميق تر ورود پيداكرد 

تا در اين عرصه خالءهايى از جامعه برطرف شود. 
ــالمى نيز در اين ديدار گفت:  سخنگوى وزارت فرهنگ و ارشاد اس
سياست اين وزارت خانه، توسعه نمايشگاه هاى كتاب در نقاط كمتر 
برخوردار است، اين در حالى است كه در دولت يازدهم نگاه ويژه اى 

به كتاب و كتاب خوانى شده است.
حسين نوش آبادى، افزود: چهارمحال و بختيارى از ظرفيت باالى 
فرهنگى برخوردار است و براى اين نمايشگاه سه ميليارد ريال يارانه 
خريد كتاب اختصاص يافته است. به گفته وى، حضور 400 ناشر با 
بيش از 30هزار عنوان كتاب در شهركرد كارى بزرگ و يك حركت 

مهم فرهنگى در اين استان است.

ــتان چهارمحال و بختيارى  مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى اس
گفت: بانك هاى استان شرايط پرداخت تسهيالت به مسكن روستايى 

را بايد تسهيل كنند.
ــاره به اينكه ضرورت دارد بانك هاى استان  ــى ، با اش ــهراب رييس س
ــكن  ــهيالت به مس ــرايط پرداخت تس ــارى، ش ــال و بختي چهارمح
ــرايط پرداخت  ــهيل كنند، اظهار داشت: تسهيل ش ــتايى را تس روس
ــتايى نقش مهمى  ــازى مسكن هاى روس ــهيالت بازسازى و نوس تس
ــتايى  ــوده روس ــازى بافت هاى فرس ــيدن به نوس ــرعت بخش در س

دارد.
وى افزود: هم اكنون حدود 40 هزار واحد مسكن روستايى در استان 
ــه  همكارى و  ــتند ك ــازى هس چهارمحال و بختيارى، نيازمند بازس
ــط بانك ها، مى تواند نقش  ــهيالت توس تسهيل كردن پرداخت تس
مهمى در سرعت بخشيدن به نوسازى اين تعداد واحد مسكونى داشته

 باشد.
مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان چهارمحال و بختيارى، 
يادآور شد: هم اكنون بنياد مسكن انقالب اسالمى استان چهارمحال 
ــتايى و شهرى  ــازى خانه هاى روس و بختيارى نقش مهمى در بازس

ايفا كرده است.
ــهرى بنياد مسكن انقالب اسالمى  سهراب رييسى افزود: در بخش ش
استان چهارمحال و بختيارى پروژه مسكن مهرى تحت عنوان مسكن 
محرومان در منظريه شهركرد در حال ساخت دارد كه واحد هاى اين 

پروژه به محرومين جامعه واگذار مى شود.
مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان چهارمحال و بختيارى، 
ــالمى  ــكن انقالب اس ــى از اقدامات مهم بنياد مس ــت: يك اظهار داش
ــاختمان هايى  ــه س ــت ك ــال و بختيارى، اين اس ــتان چهارمح اس
در حد سفت كارى در روستاها و شهرها بسازد و به متقاضى واگذار كند 

تا ادامه ساخت مانند نازك كارى توسط متقاضى انجام شود.

ارتباط بين مردم با كتاب مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى :
بانك ها شرايط پرداخت تسهيالت 
به مسكن روستايى را تسهيل كنند

ــجويان  ــال و بختيارى، از دانش ــتاندار چهارمح اس
ــت در ارزيابى  به عنوان قشر اثرگذار جامعه خواس
ــت كرده و  ــاف را رعاي ــت جانب انص ــرد دول عملك

نقاط مثبت را نيز در كنار نقاط ضعف ببنيد.
ــت هم انديشى  ــليمانى دشتكى، در نشس قاسم س
ــگاه هاى استان در  ــجويان دانش با تعدادى از دانش
ــرد دولت  ــجويان از عملك ــخ به نقدهاى دانش پاس
ــر دولتى نقاط  ــتان، افزود: ه يازدهم و مديريت اس
ــت كه اين  ــد توجه داش ــوت دارد و باي ــف و ق ضع

دو موضوع را در كنار هم ديد.
ــجويان  ــارات يكى از دانش ــش به اظه وى در واكن
ــووالن كشور  ــت كه از عملكرد مس حاضر در نشس
ــزا گفتن  ــديد كرده بود، تصريح كرد: ناس انتقاد ش
ــته  ــت، مردم را خس ــووالن و منتخبان مل ــه مس ب
مى كند، پس بهتر است در اين خصوص به انتخاب 
و راى مردم احترام گذاشته شود.سليمانى دشتكى، 
برقرارى آرامش و تحقق وحدت و همدلى در استان 
را از مهم ترين دستاوردهاى دولت تدبير و اميد در 

ــت و گفت: پيش از دولت يازدهم،  اين استان دانس
برخى جناح هاى سياسى رويكرد حذف رقيب را در 
پيش گرفته و با حركت هاى افراطى و درگيرى هاى 

قومى، توسعه استان را به تاخير انداختند.
ــه داد: اين  ــال و بختيارى ادام ــتاندار چهارمح اس
ــاى قومى و  ــت كه هم اكنون تنش ه در حالى اس
ــتان، بسيار  ــى جناح ها در اس درگيرى هاى سياس
ــاهد وحدت و همدلى مطلوبى در  اندك است و ش

استان هستيم.
ــتان را دغدغه همه  ــتكى، توسعه اس سليمانى دش
جناح ها و اقوام دانست و تصريح كرد: اقوام و جناح 
ــى بر اين امر وحدت نظر دارند كه همه  هاى سياس
دلسوز استان هستند و خود را جزيى از نظام و كشور 
مى دانند و توسعه استان را در راس برنامه هاى خود 
ــتاوردهاى  ــد. وى با تبيين برخى دس قرار مى دهن
ــد برابرى  ــتان، افزايش چن ــم در اس دولت يازده
ــاى عمرانى،  ــول در تكميل طرح ه اعتبارات، تح
ــانى به نقاط  ــتان، گازرس جاده هاى چهارخطه اس

ــگرى و توقف  ــعه گردش محروم و دورافتاده، توس
ــت آباد از مهم ترين دستاوردهاى دولت  تونل بهش
ــتان دانست.سليمانى دشتكى،  تدبير و اميد در اس
ــائل آب استان يك سوم  با بيان اينكه پيگيرى مس
ــته به خود  ــتان را در سال گذش وقت مديريت اس
اختصاص داد، تصريح كرد: حذف تونل بهشت آباد، 
مهم ترين نتيجه اى بود كه در اين خصوص حاصل 
ــد و اين اطمينان را به مردم مى دهم كه با تمام  ش
قوا از حقوق مردم استان در اين حوزه دفاع كرده و 
اجازه اجراى برنامه هاى غيرقانونى و خارج از عرف 
ــق با گروه 1+5 را از  را نمى دهيم. وى، حصول تواف
دستاوردهاى مهم دولت در عرصه سياست خارجى 
ــراى برجام و  ــى رود با اج ــت و گفت: اميد م دانس
برداشته شدن تحريم هاى ظالمانه، شاهد تحول در 

بخش هاى اقتصادى كشور و استان باشيم.
ــه بيان  ــجويان ب ــت تعدادى از دانش در اين نشس
دغدغه ها و سواالت خود از استاندار پرداختند و در 

مقابل استاندار به سواالت آنان پاسخ داد.

مفاد آرا
7/283 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابــر آراء صادره هيآت تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر دراداره ثبت اسناد و امالك 
قمصر تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز گرديده است 
.لذا مشــخصات متقاضيان و امالك موردتقاضا بشرح زير بمنظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتيكه 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اســناد قمصر تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضايى تقديم نمايند.
1-راى شــماره 1344 هيات : راحله باغبان فرزند محمد به شــماره 
شناسنامه 1068 از كاشان و شــماره ملى 1261911490 ششدانگ 
يكبابخانه به مســاحت 371,46 متر مربع پالك شــماره 2045فرعى 

مفروزاز 603 فرعى از 36 اصلى.
2-راى شــماره 152 هيــات : مجتبى قربانى قمصــرى فرزند مهدى 
بشــماره شناســنامه 3939 ازكاشان بشــماره ملى 1260836452 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت 426,11 متر مربع پالك 1437فرعى 

مفروز از 284 فرعى از 25 اصلى.
3-راى شــماره 153 هيات : اميرحســين كوچيان فرد فرزند محمد 
بشماره شناســنامه 207از كاشــان و شــماره ملى 1262290759 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 238,09 متر مربع پالك شــماره 

132فرعى از 26 اصلى.
4-راى شماره 171 هيات : مصطفى ســالمى قمصرى فرزند مهدى 
بشماره شناســنامه 3957 از كاشان بشــماره ملى 1260836630 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 374,14 متر مربع پالك شــماره 

2679فرعى مفروز از 2068 فرعى از 49 اصلى.
5-راى شماره 172 و 173 هيات : محمد حسين اسمعيلى كاشى فرزند 
احمد بشماره شناسنامه 191 از كاشان به شماره ملى 1261535431 
و حميده اسمعيلى كاشى فرزند محمد حســين به شماره شناسنامه 
14642 از كاشان بشماره ملى 1263458904 ششدانگ يكبابخانه به 
مساحت 300,75 متر مربع پالك شماره 2677فرعى مفروز از 1489 

فرعى از 49 اصلى (بالمناصفه).
6-راى شماره 174 هيات : محبوبه السادات صبارى فرزند سيد احمد 
بشماره شناســنامه 1166 از كاشان و شــماره ملى 1261941993 
ششدانگ قســمتى از يكبابخانه به مســاحت 80,92 متر مربع پالك 

شماره 2678فرعى مفروز از 265 فرعى از 49 اصلى.
7-راى شــماره 175هيات:داود عظيمى ستوده فرزند محمد بشماره 
شناســنامه232 ازكاشــان بشــماره ملى1261855051 ازكاشان 
ششدانگ يكبابخانه به مساحت 444,19 مترمربع پالك شماره2037 

فرعى مفروز از 251 فرعى از 36 اصلى .
8-راى شــماره 176 هيات : صدراله روشنى فرزند عيسى به شماره 
شناســنامه 8 از كاشــان و شــماره ملى 1262518301 ششدانگ 
يكبابخانه به مســاحت 755,23 متر مربع پالك شــماره 63فرعى از 

2 اصلى .
9-راى شــماره 177 هيات : شــهردارى قمصر به شــماره شناسنه 
14001961188 ششــدانگ يكبابخانه به مساحت 228,07 متر مربع 

پالك شماره 2038فرعى مفروز از 76 فرعى از 36 اصلى .

10-راى شماره 178 هيات : صديقه پيمبر پور فرزند آقا حسن بشماره 
شناســنامه 40 از كاشــان و شــماره ملى 1262185408 ششدانگ 
يكبابخانه به مساحت 203,59 متر مربع پالك 2039فرعى مفروز از 

604 فرعى از 36 اصلى.
11-راى اصالحى شماره 197و 198 و 199 و 200 هيات: معصومه 
راستى قمصرى فرزند محمد بشماره شناســنامه 43از           كاشان 
بشــماره ملى 1262580579و مليحه نجفى راد فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 41ازكاشان بشــماره ملى1262693098 و فاطمه نجفى 
راد فرزند محمد بشــماره شناســنامه 50 از كاشــان بشــماره ملى 
1262675847 و زهرا نجفى راد فرزند محمد بشماره شناسنامه 4382 
از كاشان بشماره ملى  1260840948 ششدانگ يكبابخانه بمساحت 
743,40 مترمربع بشماره 2635 فرعى مفروز و مجزى از  1421 فرعى  
از 49اصلى (بالسويه). در اگهى هاى قبلى پالك اشتباه آگهى شده است

12-راى شــماره 238 هيات : ســيد حســين مظلوميان فرزند سيد 
ماشااله بشماره شناسنامه 27 از كاشان بشماره ملى 1262595215 
ششــدانگ يكباب باغچه خانه به مســاحت 1048,69 متر مربع پالك 

شماره 2676فرعى مفروز از 1520 فرعى از 49 اصلى.
13-راى شــماره 239 هيات : بمانى دادخواه فرزند عباس بشــماره 
شناسنامه 3 از كاشان و شــماره ملى 1262437830 ششدانگ يك 
اطاق به مســاحت 25,99 متر مربع پالك شماره 999فرعى مفروز از 

963 فرعى مفروز از 819 فرعى از 201 اصلى .
14 – راى شــماره 240 هيات : على الوندى فرزند عباس به شــماره 
شناسنامه 2856 از كاشــان بشــماره ملى 0053916425 از تهران 
ششــدانگ يكبابخانــه به مســاحت 365 متــر مربع پالك شــماره 

1438فرعى مفروز از 654 فرعى از 25 اصلى.
15-راى شماره 245 و 246 هيات : آرزو شــعبان زاده فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 14923 از كاشان بشماره ملى 1263461719 و 
سيد رسول شرافتى قمصرى فرزند ســيد محمد بشماره شناسنامه 
412 از كاشان بشماره ملى 1263538843 ششــدانگ يكبابخانه به 
مساحت 223,61 متر مربع پالك شــماره 2044فرعى مفروز از 604 

فرعى از 36 اصلى (بالمناصفه).
16-راى شــماره 267 و 268 هيات : اكرم هــادى زاده فرزند علينقى 
بشماره شناسنامه 66 از كاشان و شماره ملى 1261512960 نسبت 
به دو دانگ و حسن مشيرى فرزند حسين بشماره شناسنامه 193 از 
كاشان و شماره ملى 1261449819 نسبت به چهاردانگ .ششدانگ 
يكبابخانه به مســاحت 375,90 متر مربع پالك شــماره 1439فرعى 

مفروز از 564 فرعى از 25 اصلى.
17-راى شماره 293 هيات : سعيد سهيلى كاشــانى فرزند محمد به 
شماره شناســنامه 42086 از كاشان و شــماره ملى 1260410919 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 257,50 متر مربع پالك شــماره 

2675فرعى مفروزاز 1421 فرعى از 49 اصلى .
18-راى شــماره 298 هيات : اميد فخار فرزند امير حسين به شماره 
شناسنامه 3430 از كاشان و شــماره ملى 1262062667 ششدانگ 
خانه باغ به مســاحت 700,83 متر مربع پالك شــماره 2043فرعى 

مفروز از 1158 فرعى از 36 اصلى.
19-راى شــماره 299 هيات : عباس على حاجــى قمصر فرزند رضا 
به شــماره شناســنامه 41 از كاشان و شــماره ملى 1262653991 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 456,88 متر مربع پالك شــماره 

2674فرعى مفروز از 85 فرعى از 49 اصلى.
20-راى شــماره 316 هيــات : رمضانعلــى قنائى قمصــرى فرزند 

صفرعلــى بــه شــماره شناســنامه 75 از كاشــان و شــماره ملى 
1262646944 ششــدانگ يكبابخانه به مساحت 149 متر مربع پالك 

شماره 2042فرعى مفروز از 857 فرعى از 36 اصلى.
21- راى شماره 318 هيات : محمد عظيميان قمصرى فرزند مرتضى 
بشماره شناســنامه 4310 از كاشان و شــماره ملى 1260840182 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 400,82 متر مربع پالك شــماره 

2673فرعى مفروزاز 2222 فرعى از 49 اصلى .
22- راى شماره 319 هيات : مجيد عظيميان قمصرى فرزند مرتضى 
به شماره شناســنامه 4153 از كاشان بشــماره ملى 1260838609 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 290,12 متر مربع پالك شــماره 

2672فرعى مفروز از 2222 فرعى از 49 اصلى .
23-راى شماره 320 هيات : راضيه قنائى قمصرى فرزند حسينعلى 
به شماره شناسنامه 4358 از كاشان و شــماره ملى 1260840697 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 109,91 متر مربع پالك شــماره 

2671فرعى مفروزاز 2222 فرعى از 49 اصلى.
24-راى اصالحى شــماره 367 و 368 هيات : على زارع فرزند يحيى 
به شــماره شناســنامه يك از قم و شــماره ملــى 0385511851 و 
فاطمه نظيفى فرزند رضا به شــماره شناســنامه 78 از قم و شماره 
ملى 0384081436 ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 312,43 متر 
مربع پالك شــماره 1986 فرعى مفروز از 657 فرعــى از 36 اصلى 

(بالمناصفه). در اگهى هاى قبلى مساحت اشتباه آگهى شده است
25- راى شماره 397 هيات : ماشــااله چرخى قمصرى فرزند حبيب 
اله بشماره شناسنامه 135 از كاشان و شــماره ملى 1262514959 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 159,76 متر مربع پالك شــماره 

2040فرعى مفروز از 632 فرعى از 36 اصلى.
26- راى شــماره 398 هيات : زهــرا صادق فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 43672 از كاشان و شماره ملى 1260426807 ششدانگ 
يكبابخانه به مســاحت 210,95 متر مربع پالك شــماره 2041فرعى 

مفروز از 986 فرعى از 36 اصلى.
27- راى اصالحــى شــماره 405 هيــات : رمضانعلــى كريــم پور 
قمصرى فرزند على به شماره شناسنامه 48 از كاشان و شماره ملى 
1262580625 ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 327,58 متر مربع 
پالك شماره 2590فرعى مفروز از 1421 فرعى از 49 اصلى. در اگهى 

هاى قبلى مساحت اشتباه آگهى شده است
28- راى شــماره 410 هيات : فهيمه توفيقى قمصرى فرزند عزت اله 
به شماره شناسنامه 3380 از كاشــان و شماره ملى 1260830853 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 196,74 متر مربع پالك شــماره 

2668فرعى مفروز از 1700 فرعى از 49 اصلى.
29- راى شــماره 411 هيات : ناهيد سياح فرزند رحمت اله به شماره 
شناسنامه 39798 از كاشان و شماره ملى 1260388026 ششدانگ 
يكبابخانه به مســاحت 928,11 متر مربع پالك شــماره 2036فرعى 

مفروز از 1855 فرعى از 36 اصلى.
30- راى شماره 476 هيات : محمد شايان آرانى فرزند هالل بشماره 
شناســنامه 211از آران و بيــدگل و شــماره ملــى 6199443152 
ششــدانگ يكبابخانه به مســاحت 643,35 متر مربع پالك شــماره 

133فرعى از 26 اصلى.
31-راى اصالحى شماره 531 هيات: حسين پيروى قمصرى فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 19 از كاشان و شماره ملى 1262587441 
ششدانگ يكبابخانه به مســاحت 659,04 متر مربع پالك شماره 38 
فرعى از 25 اصلى  كه در اگهى هاى قبلى مساحت اشتباه آگهى شده 

است
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار اول: 1394/7/23

تاريخ انتشار دوم : 1394/08/09
م الف:1072 محمدرضا لطفى مفرد - رئيس  اداره ثبت اسناد و امالك 

قمصر 
حصر وراثت

8/125  آقاى محمود ابراهيمى داراى شناســنامه شماره 66 به شرح 
دادخواست به كالسة 323/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمعلى ابراهيمى 
باغشاهى بشناسنامه 19 در تاريخ 1387/07/13 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
خانم جان قــادرى چرمهينى فرزند كريــم ش.ش 2377 ت. ت 1333 
صادره از باغ بهادران (همســر متوفى) 2- احمد ابراهيمى باغشاهى 
فرزند غالمعى ش.ش 15 ت. ت1336 صادره از لنجان( پسر متوفى) 
3- طاهره ابراهيمى باغشــاهى فرزند غالمعلى ش.ش 2 ت. ت 1343 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 4- عذرا ابراهيمى باغشــاهى فرزند 
غالمعلــى ش.ش 65 ت. ت 1345 صــادره از لنجــان (دختر متوفى) 
5-ســكينه ابراهيمى فرزند غالمعلى ش.ش 3 ت. ت 1349 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 6- محمود ابراهيمى فرزند غالمعلى ش.ش 66 
ت. ت 1353 صادره از لنجان (پســر متوفى) 7- ابوالقاسم ابراهيمى 
باغشــاهى فرزند غالمعلى ش.ش 786 ت. ت 1360 صادره از لنجان 
(پســر متوفى) 8- محمد رضا ابراهيمى باغشــاهى فرزند غالمعلى 
ش.ش 78 ت. ت 1362 صادره از باغ بهادران (پسر متوفى) 9- زهرا 
ابراهيمى باغشاهى فرزند غالمعلى ش.ش 29 ت. ت 1364 صادره از 
لنجان (دختر متوفى) 10- خديجه ابراهيمى باغشاهى فرزند غالمعلى 
ش.ش 1160187444 ت. ت 1370 صــادره از لنجان (دختر متوفى) 
11- فاطمه ابراهيمى باغشاهى فرزند غالمعلى ش.ش 160244421 
ت. ت 1372 صادره از لنجان (دختر متوفــى) و الغير. 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 نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. م الف:830 رئيس شــعبه 15 شوراى حل 

اختالف لنجان
حصر وراثت

8/127  خانــم الهه ربى خوراســگانى  داراى شناســنامه شــماره 
680 به شــرح دادخواســت به كالســة 3367/94 ح 10 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شادروان احمدرضا زمانى خوراسگانى بشناسنامه 1925 در تاريخ 
93/12/4 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1- الهه ربى خوراســگانى 680 زوجه 
2- عزت محمد زاده 186 مادر 3- حســن زمانى خوراســگانى 144 
پدر 4- احسان زمانى خوراسگانى 1276412134 فرزند 5- سوگند 
زمانــى خوراســگانى 1277701467 فرزند و الغير. اينــك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد
 از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شــد. رئيس شــعبه 10 شــوراى حل اختالف 

اصفهان

فرماندار لردگان گفت: استفاده از امكانات دولتى 
له يا عليه كانديداى انتخاباتى ممنوع است.

ــوراى ادارى اين  ابوالقاسم كريمى، در نشست ش
شهرستان اظهار كرد: با توجه به نظر كارشناسان 
ــى و وقوع بارندگى در سطح شهرستان  هواشناس
ــت كليه  ــرورى اس ــواث، ض ــروز ح ــال ب و احتم
دستگاه هاى اجرايى آمادگى كامل را داشته باشند 
ــده و از  تا در صورت بروز حادثه فورا وارد عمل ش
ايجاد خسارت جلوگيرى كنند.وى با اشاره به هفته 
پدافند غيرعامل افزود: دفاع يا مستقيم است يا غير 
مستقيم، كه به حالت غيرمستقيم، پدافند غيرعامل 
گويند كه در اين راستا بايد خودمان را تجهيز و اين 

ــه حادثه اى  ــراى جلوگيرى از هرگون آمادگى را ب
داشته باشيم.وى از دستگاه هاى اجرايى خواست 
ــدن به انتخابات و حساسيت  با توجه به نزديك ش
ــت مسووالن از  ــتان در انتخابات، الزم اس شهرس
ورود به جانبدارى يا استفاده از امكانات دولتى جدا 
خوددارى كنند كه در صورت مشاهده تخلف در اين 

زمينه به شدت با متخلفان برخورد مى شود.
فرماندار لردگان گفت: حساسيت هاى اين بخش از 
استان در انتخابات نسبت به ديگر مناطق استان، 
بيشتر بود؛ بر همين اساس نياز است در اين زمينه 
مسووالن اقدامات احتياطى الزم را در دستور كار 

داشته باشند.

 
قاسم سليمانى دشتكى: 

دانشجويان در نقد عملكرد 
دولت انصاف را رعايت كنند

فرماندار لردگان:

استفاده از امكانات 
دولتى له يا عليه 

كانديداى انتخاباتى 
ممنوع است
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حصر وراثت
8/128  خانم مريم جركانى باصيرى داراى شناسنامه شماره 786 به 
شرح دادخواست به كالســة 4020/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهاره 
رهنما فالورجانــى بشناســنامه 1100448586 در تاريخ 94/1/17 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1- مريم جركانى باصيرى 786 مادر 2- غالمعلى 
رهنما فالورجانى 57 پدر و  الغير. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را دريــك نوبت آگهى مــى نمايد تا هر كســى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر

 خواهد شــد. م الف 20705 رئيس شــعبه 10 شــوراى حل اختالف 
اصفهان

حصر وراثت
8/129  خانم فخر الســادات طباطبائى پور داراى شناسنامه شماره 
1541 به شرح دادخواســت به كالســة 4007/94 ح 10 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شادروان اقدس خانم قناديان بشناسنامه 20217در تاريخ 93/01/02 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- فخرالسادات طباطبائى پور 1541 فرزند 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 نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 20704 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/130  آقاى كريم پوران كرميان داراى شناسنامه شماره 1072 به 
شرح دادخواست به كالســة 4032/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود 
پوران كرميان بشناســنامه 41775 در تاريخ 94/6/3 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- كريــم پوران كرميــان 1072 فرزند 2- زهره پــوران كرميان 
529 فرزند 3- فاطمه پوران كرميــان 61410 فرزند 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 نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 
گواهى صادر خواهد شد. م الف 20703 رئيس شعبه 10 شوراى حل 

اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/131  آقاى غالمحسين كدخدائى اليادرانى داراى شناسنامه شماره 
196 به شرح دادخواست به كالسة 4014/94 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صديقه 
كدخدائــى اليادرانى بشناســنامه 412 در تاريــخ 93/9/20 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- غالمحسين كدخدائى اليادرانى 196 فرزند 2- غالمرضا 
كدخدايى اليادرانى 45153 فرزنــد 3- احمدرضا كدخدائى اليادرانى 
1606 فرزند 4- محمودرضــا كدخدائى اليادرانــى 2226 فرزند 5- 
طاهره كدخدائى اليادرانى 27970 فرزند 6- پرى كدخدائى اليادرانى36 
فرزند7-مهرى كد خدايى اليادرانى 37 فرزند 8- نســرين كدخدائى 
اليادرانــى 1215 فرزند و  الغيــر. 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 

20702 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/132  آقاى امير سليمانى داراى شناسنامه شماره 1273899814 
به شرح دادخواست به كالسة 4028/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قدير 
سليمانى برسيانى بشناسنامه 31 در تاريخ 93/9/10 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- امير ســليمانى برســيانى 565 فرزند 2- محمدرضا سليمانى 
برســيانى 1273899814 فرزند 3- مرضيه سليمانى برسيانى 572 
فرزنــد 4- زهرا ســليمانى برســيانى 41 فرزند 5- بتول ســليمانى 
برسيانى 83 فرزند 6- فاطمه سليمانى برسيانى 126 فرزند 7- صديقه 
زارع برسيانى 17 همســر 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 

20701 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/133  خانم مريم  طالكوب داراى شناسنامه شماره 1598 به شرح 
دادخواست به كالسة 4013/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا 
طالكوب بشناســنامه 318 در تاريخ 94/6/31 اقامتــگاه دائمى خود 
بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- مريم طالكوب 1598 فرزند و  الغير. 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 باشــد از تاريخ نشر

 نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شــد. م الف 20700 رئيس شــعبه 10 شــوراى حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

8/134  آقاى ناصر قائلى داراى شناســنامه شــماره 2316 به شرح 
دادخواست به كالسة 4026/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حسن قائلى 
بشناســنامه 360 در تاريخ 93/12/27 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- نسرين 
قائلى 546 فرزند 2- مسعود قائلى 1265 فرزند 3- مهدى قائلى 2317 
فرزند 4- ناصر  قائلى 2316 فرزند و  الغير. 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 باشــد از تاريخ نشر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شــد. م الف 20699 رئيس شــعبه 10 شــوراى حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

8/135  آقاى عى اصغر عسكرزاده شــاهى داراى شناسنامه شماره 
1853 به شرح دادخواســت به كالســة 4024/94 ح 10 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شادروان احمد عسكرزاده شاهى بشناســنامه 4 در تاريخ 94/5/12 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:1- على اصغر عسكرزاده شــاهى 1853 فرزند 2- 
شهين نائبيان 1392 همسر 3- امين عسكر زاده شاهى 1271468026 
فرزند 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 نخســتين آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 20698 رئيس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/136  آقاى محمد عابدى خبدانى داراى شناسنامه شماره 4673 به 
شرح دادخواست به كالســة 4031/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان 
مرضيه عابدى خبدانى بشناسنامه 1276427905 در تاريخ 90/8/25 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- زهرا عباســى فارنانى 62 مادر 2- محمد عابدى 
خبدانى4673 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 شــورا تقديــم دارد واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 

20697 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/137  آقاى مهرداد صدرالدين داراى شناسنامه شماره 12865 به 
شرح دادخواست به كالســة 4029/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان زهرا 
مير معصومى بشناسنامه 40482 در تاريخ 92/12/28 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- مهرداد صدرالدين 12865 فرزند 2- ابوالقاسم صدرالدين 403 
فرزند 3- مرتضى صدرالدين 21 فرزند 4- رحمت اله صدرالدين 544 
فرزند 5- على صدرالدين 122 فرزند 6- اقدس صدرالدين 545 فرزند 
7- محمد صدرالدين 606 فرزنــد 8- مريم صدرالديــن 605 فرزند 
9- جواد صدرالدين 12864 فرزند 10- مهرى صدرالدين 943 فرزند 
و  الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضــى 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 20696 رئيس شعبه 

10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/138  خانم آمنه آقاعلى رويا داراى شناســنامه شماره 56968 به 
شرح دادخواست به كالســة 4019/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مطهره 
آتشــكارى بشناســنامه 1271524058 در تاريخ 94/6/24 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- آمنه آقا على رويا 56968 مادر 2- جواد آتشكارى 1402 
پدر و  الغير. 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 نخســتين آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 20695 رئيس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/139  آقاى محمود صالحى شاهى داراى شناسنامه شماره 4620 
به شرح دادخواست به كالسة 4016/94 ح 10 از اين شورا درخواست 

گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد 
صالحى بشناسنامه 5 در تاريخ 93/11/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمود 
صالحى 4620 فرزند 2- احمد صالحى 6974 فرزند 3- اصغر صالحى 
250 فرزند 4- اكبر صالحى 2525 فرزنــد 5- رضا صالحى 10488 
فرزند 6- زهره صالحى 1889 فرزند 7- زهرا عباس مهرادرانى 290 
همسر 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 نخســتين آگهى ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 20694 رئيس 

شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/140  خانم زهرا صباغ هرندى داراى شناســنامه شماره 5428 به 
شرح دادخواست به كالســة 4015/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان 
ابوالقاسم هرندى بشناســنامه 68 در تاريخ 93/4/3 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- كمال هرنــدى 39 فرزند 2- عليرضا هرنــدى 4599 فرزند 3- 
فاطمه صباغ هرندى 3271 فرزند 4- زهرا صباغ هرندى 5428 فرزند 
5- طلعت هرندى 26 همسر 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 

20693 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/141  آقاى محمد سعيد مستمند داراى شناسنامه شماره 2174 به 
شرح دادخواست به كالســة 4020/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين 
مستمند بشناسنامه 496 در تاريخ 94/4/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- محمد 
سعيد مستمند 2174 فرزند 2- رسول مستمند 1270052810 فرزند 
3- ژيال مســتمند 499 فرزند 4- عذرا هنرجو 55054 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 نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 20692 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/142  آقاى حســن فرنود داراى شناسنامه شــماره 126 به شرح 
دادخواست به كالسة 4018/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بتول زوبنده 
دوز بشناسنامه 8565 در تاريخ 88/9/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- زهرا 
فرنــود 299 فرزند 2- صديقه شيشــه بر اصفهانــى 260 فرزند 3- 
حســن فرنود 126 فرزند و  الغير. 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 باشــد از تاريخ نشــر نخستين 
آگهــى ظرف يك مــاه بــه شــورا تقديــم دارد واال گواهــى صادر
 خواهد شــد. م الف 20691 رئيس شــعبه 10 شــوراى حل اختالف 

اصفهان

ــاره به  ــينه با اش ــرطان س ــكده س رييس پژوهش
فعاليت كلينيك درمان سرطان  توارثى سينه  اين 
پژوهشكده گفت: اين كلينيك، در زمينه شناسايى 
ــا نبودن و نيز  ــر، ارثى بودن ي عوامل و ميزان خط
ــايى ژن هاى موثر در بروز سرطان  كشف و شناس

سينه فعاليت مى كند.
ــتمين كنگره  ــيه هش ــوان مجيد زاده در حاش كي
ــرطان  ــره بين المللى س ــرى و اولين كنگ سراس
ــينه در جمع خبرنگاران هدف از برگزارى اين  س
كنگره را آشنايى دانشمندان، متخصصان بالينى و 
دانشجويان با تازه هاى مرتبط با اين سرطان دانست 
و افزود: اين برنامه به صورت بين المللى برگزار شده 
ــورهاى آمريكايى و  است و در آن مهمانانى از كش

اروپايى دعوت شدند.
وى سرطان سينه را از شايع ترين سرطان هاى زنان 
ــرطان سينه شايع ترين  دانست و اظهار داشت: س
ــرطانهاى  ــان مبتال به س ــرگ در ميان زن علت م
مختلف است و از اين رو اين بيمارى همواره مورد 
توجه مسووالن بهداشتى كشور بوده و آنها از جهات 
ــتند تا وضعيت تشخيص و  مختلف در تالش هس

درمان اين بيمارى را ارتقاء دهند.
ــبت به دهه  ــر اين كه ما نس ــدزاده با تاكيد ب مجي
گذشته در زمينه تشخيص سرطان سينه با كيفيت 
و دقت باال ، پيشرفت مناسبى داشته ايم، خاطرنشان 
كرد: در دهه هاى پيش سرطان ها اغلب در مراحل 
باال تشخيص داده مى شدند يعنى در مراحلى كه 
ــام داد. ولى  ــوان براى بيمار كارى انج ديگر نمى ت
ــينه در بيماران در  ــرطان س امروزه تشخيص س
مراحل يك و دو صورت مى گيرد و اين نويد مهمى 
است چرا كه هر چه مرحله  تشخيصى پايين تر باشد 

شانس بهبود بيماران نيز بيشتر خواهد بود.
ــان دهنده آن  ــن كه اين امر نش وى با تاكيد بر اي
است كه وضعيت تشخيص و درمان سرطان سينه 
در كشور در حال ارتقاء است، ادامه داد: به منظور 
ارايه راهكارهاى مناسب براى درمان اين بيماران 
ــينه براى اولين بار از  ــرطان س در پژوهشكده س
فناوران در حوزه تشخيص و درمان سرطان دعوت 
به همكارى كرديم تا مهندسان در كنار پزشكان و 
ــمندان بتوانند راهكارهاى مناسب درمانى و  دانش

تشخيصى را ارايه دهند.

اقدامات پيشـگيرانه براى جلوگيرى از بروز 
سرطان سينه

رييس پژوهشكده سرطان سينه با اشاره به اقدامات 
ــكده در زمينه جلوگيرى  پيشگيرانه اين پژوهش
ــى از  ــرطان گفت: در تمام دنيا آن بخش از بروز س
ــدى و واقعى  ــرطان كه نمى تواند به صورت ج س
مورد پيشگيرى قرار گيرد، مربوط به سرطان هاى 

توارثى است.
ــه ژن هاى  ــت ك ــه داد: اين در حالى اس وى ادام
ــرطان هاى توارثى  سرطان هاى توارثى به ويژه س
سينه و تخمدان امروزه در دنيا شناسايى شده است 
ــده اند، ناقلين سالم اين  و چون ژن ها شناسايى ش
ــتند و در اين صورت  ژن ها نيز قابل شناسايى هس
ــت،  ــده اس با روش هاى نوينى كه در دنيا ابداع ش
ــگيرانه كامال جدى براى  مى توانيم اقدامات پيش

آنها انجام دهيم.
وى با اشاره به راه اندازى كلينيك تشخيص و درمان 
سرطان  توارثى سينه در پژوهشكده سرطان سينه 
ــك فعاليت هايى در  گفت: با راه اندازى اين كليني
ــى بودن يا نبودن،  زمينه تخمين ميزان خطر، ارث
ــگيرانه در دستور  شناسايى ژن ها و اقدامات پيش

كار قرار دارد.
ــرطان   ــد بر اين كه كلينيك س مجيد زاده با تاكي
توارثى سينه مربوط به خانواده هايى است كه يك 
ــده است، ادامه داد:  نفر از آنها مبتال به سرطان ش

ــكده سرطان سينه  در كلينيك غربالگرى پژوهش
ــال مى توانند  كليه  زنان به ويژه زنان باالى 35 س

از خدمات غربالگرى اين كلينيك بهره مند شوند.
ارايه روش هاى درمانى نوين سرطان سينه

ــروزه در دنيا  ــه ام ــد بر اين ك ــد زاده با تاكي مجي
ــرطان سينه  روش هاى جديد درمانى در زمينه س
ــت: در حال حاضر  ــت، اظهار داش ــده اس ابداع ش
ــلول درمانى،  ــى نوينى چون س روش هاى درمان
ايمنى درمانى و استفاده از درمان هاى هدفمند با 
كمك مولكول هاى آنتى بادى ابداع شده است تا از 
اين طريق با هدف گيرى سلول هاى سرطانى اقدام 

به درمان مبتاليان به سرطان سينه شود.
ــرد: داروهاى  ــان ك مجيد زاده همچنين خاطرنش
ــته به صورت عمومى  سيتوتوكسين كه در گذش
براى بيماران مبتال تجويز مى شد، امروزه با استفاده 
ــد وارد بدن بيمار  از فناورى نانو به صورت هدفمن
مى شود تا سلول هاى سرطانى را هدف گيرى كنند.
ــن كه در همه اين حوزه ها  مجيد زاده با تاكيد بر اي
ــى اقدام به  ــاى تحقيقات ــر اجراى پروژه ه عالوه ب
ــد: بخشى از  انتقال فناورى نيز كرده ايم، يادآور ش
مهمانان خارجى كه در اين كنگره دعوت شده اند 
ــال گذشته با آنها  ــتند كه از يك س از افرادى هس
همكارى هايى در زمينه انتقال فناورى در حوزه هاى 
سلول درمانى، ايمنى درمانى و تارگت تراپى انجام 

شده است.

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و 
ــگاه صنعتى شريف، در  تحقيقات تهران و دانش
راستاى دستيابى به افزايش بازده برداشت نفت 
از مخازن نفت، در حال بررسى تأثير نانوذرات 

در كنار پليمر حساس به دما هستند.
ــاى جهانى براى  ــت نفت، تقاض با كاهش قيم
سوخت هاى فسيلى افزايش يافته و شركت هاى 
ــافات  ــرده تا به دنبال اكتش نفتى را ترغيب ك
ــعه  فناورى هاى نوين در راستاى  جديد و توس
افزايش بازيافت نفت از مخازنى با تراوايى پايين 
ــند. در اين ميان، ازدياد برداشت به كمك  باش
ــو (Nano-EOR) توجه ويژه اى  فناورى نان

يافته است.
ــعبان،  ــكوه و معصوم ش ــعيد گل ش به گفته  س
ــداى حفارى هاى نفتى  ــرح، در ابت مجريان ط
ــده در مخازن  ــران، اكثر چاه هاى حفر ش در اي
نفتى داراى توان توليد بسيار زيادى بودند اما با

ــال  ــاى فراوان در مدت صد س  بهره بردارى ه
گذشته، اغلب اين مخازن دچار افت فشار و در 

نتيجه كاهش توليد شده اند.
ــى از اين  ــزان بازيافت نهاي ــرف ديگر مي  از ط
ــت موجود در  ــك چهارم نف مخازن كمتر از ي
ــاى مختلف ازدياد  ــت بنابراين روش ه آن هاس
برداشت نفت در كشور ما نيز بيش از پيش مورد 

توجه قرار گرفته  است. 
ــتا، قراردادهايى با موضوع «ايجاد  در اين راس
فناورى هاى جديد براى افزايش بازيافت برخى 
ــگاه و  ــور» كه بين 9 دانش از مخازن نفتى كش
مركز پژوهشى كشور و شركت ملى نفت ايران 
ــده از جمله  راهكارهاى در نظر گرفته  امضا ش

شده است.
ــان داده اند  مطالعات و آزمون هاى ميدانى نش
ــه كمك مواد  ــت نفت ب كه روش ازدياد برداش
ــيميايى از جمله پليمرها، با توجه به شرايط  ش
ــد ازدياد  ــمگيرى در فراين ــزن، تأثير چش مخ
برداشت داشته است. 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.
ــه افزودند: «برخالف اكثر  اين محققان در ادام

ــتر مخازن ايران كربناته و  كشورهاى دنيا بيش
تركدار همراه با ترشوندگى مركب (متمايل به 
نفت دوست) هستند و دما و شورى اين مخازن 
ــت. از اين رو به نظر مى رسد مخلوط  نيز باالس
ــيليكاى كلوئيدى و پليمر حساس  نانوسيال س
به دما، گزينه  مناسبى براى بهبود بازده برداشت 
نفت از اين مخازن باشند. استفاده از نانوذرات 
ــيليكا منجر به بهبود خاصيت آبدوستى در  س
بستر مخازن مى شود. از طرفى پليمر حساس به 
دما نيز باعث نفوذ نانوذرات در اليه هاى كم تراوا 
خواهد شد. بنابراين مى توان با استفاده  همزمان 
ــت  ــواد، افزايش بازده در ازدياد برداش از اين م

نفت را انتظار داشت».
در اين گونه مخازن، عمًال استفاده از پليمر هاى 
ــود. زيرا اين پليمرها  معمولى بى تأثير خواهد ب
ــت  ــورى باال خاصيت خود را از دس در دما و ش
ــكوزيته آن ها به شدت كاهش  مى دهند و ويس
ــه در اين طرح،  ــت ك مى يابد. اين در حالى اس
ــده كه در اين شرايط نه  كوپليمرى طراحى ش
ــت نمى دهد، بلكه  تنها خاصيت خود را از دس
ويسكوزيته  آن بيشتر نيز مى شود. از طرفى نفوذ 
نانوذرات سيليكا به درون شبكه  اين كوپليمر، 
باعث استحكام بيشتر شبكه  و مقاومت بيشتر 

پليمر در دما و شورى هاى باالتر خواهد شد.
ــد:  ــه افزودن ــعبان در ادام ــكوه و ش گل ش

«اين كار كه بر اساس يك فناورى نوين بنا نهاده 
ــنتز نانو ذرات سيليكاى  شده، در دو بخش س
ــواص اندازه و  ــر گرفتن خ ــا در نظ كلوئيدى ب
ــر مخلوط  ــى تأثي ــوذرات و بررس پايدارى نان
ــيليكاى كلوئيدى با پليمر حساس  نانوذرات س
به دما، به منظور افزايش بازده استخراج نفت در 

حال انجام است».
ــه اينكه كوارتز،  ــن محققين، با توجه ب به گفته  اي
ــدى،  ــيليكاى كلوئي ــوذرات س ــه نان ــاده  اولي م
ــته  زمين از  ــكيل دهنده  پوس ــن عنصر تش دومي
ــيليكاى  ــوذرات س ــت، نان ــى اس ــاظ فراوان لح
ــانس  ــت كه ش كلوئيدى ارزان ترين نانوذره اى اس
ــت نفت را  ــث ازدياد برداش ــدن در بح تجارى ش

دارد.  
ــن نانوذرات  ــازگارى اي عالوه بر اين با توجه به س
ــاختار و سنتز  ــادگى س ــت و نيز س با محيط زيس
ــتفاده در اين  ــورد اس ــه اى كو پليمر م تك مرحل
پروژه، پتانسيل بااليى در زمينه  توليد در مقياس 
ــدن براى آن قابل پيش بينى صنعتى و تجارى ش

 است. 
ــروه تحقيقاتى در  ــن گ ــت كه اي الزم به ذكر اس
ــه ثبت  ــال موفق ب ــا به ح ــتاى اين پروژه ت راس
ــراع در آمريكا  ــران و دو اخت ــراع در اي چهار اخت
ــد آن در حال ــل فراين ــل تكمي ــده اند و مراح ش

انجام است.

پيشرفت پژوهشكده سرطان سينه در تشخيص و درمان 
با فناورى هاى نوين

فناورى محققان دانشگاهى براى افزايش برداشت نفت 
با تركيب پليمر و نانوذرات
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ــت بايد با حفظ اقتدار و بهره گيرى  نماينده ولى فقيه، در داران گفت: دول
ــتوانه قوى مردم در اجراى برجام  از راهنمايى هاى عالمانه رهبرى و با پش
ــول تاريخ  ــالمى در ط ــام اس ــى نظ ــع مل ــا مناف ــرده ت ــى ك دقت كاف

حفظ شود.
ــهر داران، ماه محرم را ــماعيل سياوشى، امام جمعه ش  حجت االسالم اس

ــقاوت از دل ها  ــالمى و زدودن غبار غفلت و ش ــات اس  ماه ظهور احساس
ــتفاده كرد و  ــب اس ــت: بايد از اين فرصت مناس عنوان كرد و اظهار داش
ــين (ع) را در اين دل هاى شكسته  ــالم و اهداف قيام امام حس معارف  اس
ــرت را ظلم بزرگى به ــج و تلقين معارف قرآن و عت قرار داد.وى عدم تروي

ــت  ــناخت درس ــا ش ــت: ب ــت و گف ــردم دانس ــين (ع) و م ــام حس  ام
ــه اى  ــت خامن ــه والي ــينى ب ــت حس ــد از امام ــالم  باي ــارف اس از مع

رسيد.
ــاى مذهبى را  ــاى هيات ه ــهر داران در ادامه وظيفه روس امام جمعه ش
ــاى هيات هاى مذهبى بايد با  ــت و تصريح كرد: روس ــيار خطير دانس بس
برنامه ريزى صحيح از وجود سخنرانان توانمند و مداحان معتبر در مجالس 
و  عزادارى ها بهره ببرند و به اين مهم توجه داشته باشند كه نه تنها نبايد 
ــينه زنى و زنجيرزنى خالصه كرد  اهميت محرم را براى مردم در قالب س
بلكه بايد با ارائه شناخت دقيق، كربال را وصل به ايران و عاشورا را وصل به 

انقالب كنند.
ــردم در عزادارى ها  ــه در داران با تاكيد بر حضور موثر م نماينده ولى فقي
خاطرنشان كرد: مردم هم بايد نظارت بر كار هيات ها و مداحان و روحانيون 
ــه يك مركز تربيت  ــاى هيات خود مطالبه كنند تا عزادارى ها ب را از روس
ــبك زندگى مردم با  ــالمى و حسينى تبديل شود و س و ترويج معارف اس
ــاره  ــود.امام جمعه داران با اش ــى و انقالبى همراه ش بصيرت واليى، دين
ــرت گفت:  ــن بصي ــالمى در تحقق اي ــات اس ــازمان تبليغ ــش س به نق
ــتان فريدن نيز در اين راستا با دعوت از  سازمان تبليغات اسالمى شهرس
روحانيون و مبلغين توانمند، ساماندهى مداحين بومى و تشكيل جلسات 
ــترك با حضور هيات هاى مذهبى، روحانيون و مداحين شهرستان،  مش
ــذ گزارش  ــام داده و اخ ــدت و بلند مدت انج ــزى كوتاه م يك برنامه ري

كاركرد ماهيانه را در دستور كار خود قرار داده است.
ــود  ــوى خ ــرى از گفتگ ــش ديگ ــى در بخ ــالم سياوش ــت االس حج
ــات، كار و  ــل زحم ــام، آن را حاص ــر برج ــب اخي ــه تصوي ــاره ب ــا اش ب
ــام، نقاط  ــرد: برج ــت و تصريح ك ــاوت دانس ــاى متف ــت دولت ه فعالي
ــى از آن  ــه بعض ــت ك ــته اس ــى داش ــاط ضعف ــرى نق ــك س ــوت و ي ق
ــم رهبرى هم  ــد و مقام معظ ــريح ش ــط حاميان و منتقدان تش ها توس

راهنمايى هاى الزم را ارائه كردند.
ــت جمهورى،  ــراى رياس ــم رهبرى ب ــام معظ ــه نامه مق ــاره ب وى با اش
ــت  ــوراى امني ــالمى و ش ــوراى اس ــس ش ــرد: در مجل ــان ك خاطرنش
ــانه ــمن و نش ــام كه در واقع راه نفوذ دش ــف هاى برج ملى برخى از ضع

 زياده خواهى او بود، اصالح شد و با نامه مقام معظم رهبرى به رييس جمهور 
ــيد و مورد موافقت قرار گرفت. ــروط به تصويب رس برجام به صورت مش

ــراى اجراى  ــون ب ــال تاكن ــگان، گفت: امس ــه گلپاي ــپاه ناحي ــده س فرمان
ــان اعتبار در اين  ــى يك ميليارد و 50 ميليون توم طرح هاى اقتصاد مقاومت
ــاره به ارايه  ــماعيل عليشاهى، با اش شهرستان هزينه شده است. محمداس
ــهيالت جهت طرح هاى اقتصاد مقاومتى گفت: اين تسهيالت به صورت  تس
ــرح به 50 نفر  ــراى اجراى 40 عنوان ط ــالمى و اقتصاد مقاومتى ب عقود اس
ــپاه ناحيه گلپايگان  ــرايط پرداخت شد.فرمانده س از افراد متقاضى واجد ش
ــل، مرغ و بلدرچين،  ــبك و سنگين، شيالت، قارچ، زنبور عس پرورش دام س
ــاورزى، توليد گياهان دارويى، زعفران، صنايع تبديلى  ــعه باغ ها و كش توس
ــوان كرد. ــن اين طرح ها عن ــت را از مهم تري ــود ورمى كمپوس لبنيات و ك
ــال با اجراى اين طرح ها براى 120 نفر در شهرستان  وى با بيان اين كه امس
گلپايگان شغل ايجاد شده، تأكيد كرد: اجراى اين طرح ها در راستاى تحقق 
ــتر اقتصادى شهرستان گلپايگان و مقابله  اقتصاد مقاومتى و براى رشد بيش
ــمن انجام شد.عليشاهى خاطرنشان كرد: در سال  با فشارهاى اقتصادى دش
ــتاى  ــاخت خانه عالم روس ــامل س جارى  اجراى طرح محروميت زدايى ش
ــتاى «ًغرغه» و الى روبى قنوات روستاى« ُدر»  ــمان، خانه عالم روس ُدم آس
ــت.وى اضافه كرد: برگزارى ــازندگى انجام شده اس توسط قرارگاه بسيج س
 اردوهاى جهادى طرح هجرت 3 دانش آموزى براى مرمت مدارس، هماهنگى 
در اعزام تيم هاى پزشكى و مهندسى به مناطق محروم شهرستان، همايش 
ــاورزى و  ــى با همكارى اداره جهادكش توجيهى و برگزارى دوره هاى آموزش

فنى وحرفه اى از ديگر فعاليت هاى اين نهاد در سال جارى است.

فعاليت هاى نمايشى تيران و كرون 
نيازمند مكان مناسب است

ــدان ــى هنرمن ــاى نمايش ــت ه ــت: فعالي ــران گف ــه تي ــام جمع ام
 شهرستان تيران و كرون، نيازمند مكان مناسب است.

ــدان  ــا هنرمن ــت ب ــى، در نشس ــا طاحون ــالم عليرض ــت االس  حج
ــاخت هاى فرهنگى و هنرى  ــتان تيران و كرون اظهار داشت: زيرس شهرس
ــعه  ــد فعاليت هاى اين عرصه بايد توس ــتان تيران و كرون براى رش شهرس
ــى مانند اجراى تئاتر و تعزيه نياز به  پيدا كند.وى افزود: فعاليت هاى نمايش
ــاخت ها در شهرستان تيران و  ــت كه اين زيرس زيرساخت هاى مناسب اس
كرون شايسته فعاليت هاى گروه هاى هنرى نيست.امام جمعه تيران با بيان 
اينكه براى توسعه زيرساخت ها بايد مسووالن ارشد كشورى همكارى كنند،
ــتان تيران و كرون  ــى هنرمندان شهرس ــت:  فعاليت هاى نمايش  بيان داش
نيازمند مكان مناسب است كه تامين آن به اختصاص زمين و احداث فضاى 
مناسب توسط، به مشاركت مسووالن و خيرين نياز دارد.وى ادامه داد: تعامل
ــعه  ــر نيازها براى توس ــى از ديگ ــووالن محل ــى و همكارى مس  بين بخش
ــووالن در حد  ــير بايد مس ــت و در اين مس فعاليت هاى فرهنگى هنرى اس
امكان همكارى داشته باشند.وى بر همدلى و همكارى بين هنرمندان اشاره 
ــدان در عرصه هاى مختلف باعث  كرد و افزود: همكارى و تعامل بين هنرمن
رشد و توسعه فعاليت هاى آن ها و جلب مشاركت مسووالن و خيرين مى شود.

ارايه تسهيالت براى اجراى طرح هاى 
اقتصاد مقاومتى در گلپايگان

دولت بايد با اقتدار حافظ منافع 
ملى در طول تاريخ باشد

ــهرضا گفت: تنها 150 دكه مطبوعاتى در ــالمى ش رييس اداره فرهنگ و ارشاد اس
 استان اصفهان فعال هستند كه نسبت به ساير استان ها با كمبود مواجه هستيم.

ــتورالعمل انتخاب ــن دس ــه منظور تبيي ــه اى كه ب ــى جعفرى، در جلس  محمدعل
ــت و ــر را خط دانس ــد، مهم ترين اختراع بش ــكيل ش ــت كتاب ايران» تش  «پايتخ
 اظهار كرد: خط منشأ تحوالت و تأثيرهاى بسيارى در سرنوشت بشر است و علم آموزى 

و علم اندوزى با ابزار خط به وجود آمد.
وى نشانه هاى توسعه يافتگى يك  كشور را نوشتن و كتاب خوانى معرفى كرد و گفت: 
مهمترين دستاورد پيامبران الهى كتاب بود و بزرگ ترين معجزه پيامبر گرامى اسالم 
ــورهاى مختلف هر روز ابتكارات  قرآن بود.رييس اداره ارشاد شهرضا، ادامه داد: كش
جديدى را به وجود مى آوردند تا مردم كشورشان را به خواندن كتاب تشويق كنند تا 

زمانى را براى علم آموزى و خواندن از دست ندهند.
ــروع  ــروع طرح «پايتخت كتاب ايران» در دولت يازدهم و ش ــاره به ش جعفرى با اش
ــابور، بوشهر و اهواز به  برنامه هاى آن، تصريح كرد: پنج شهر يزد، گنبدكاووس، نيش
ــد  ــرح بودند كه در اين بين اهواز انتخاب ش عنوان كانديد پايتخت كتاب ايران مط
ــتفاده از ظرفيت بخش خصوصى  ــاى نوآورانه و اس ــل ارائه برنامه ه و اين امر به دلي
ــتدار معرفى كتاب  ــز به عنوان دوس ــتا ني ــاركت مردم بود.وى افزود: 10 روس و مش
ــتا بود. ــتاى پوده يكى از اين ده روس ــدند كه روس ــورى معرفى ش در اين طرح كش
ــهرضا گفت: كتاب و كتاب خوانى در جامعه  رييس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى ش
بسيار اهميت دارد و كتاب خوانى يكى از پارامترهاى توسعه هر جامعه است.جعفرى 
ــوى  ــرح انتخاب پايتخت كتاب ايران از س ــتورالعمل اجرايى و ط با بيان اين كه دس
معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى تدوين و به ادارات ارشاد ارسال 

ــاس اين طرح ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى هر شهر  ــت، اظهار كرد: بر اس شده اس
بايد با تشكيل شوراى برنامه ريزى برنامه هاى ساالنه خود در زمينه ترويج كتابخوانى 
را تنظيم و اقدام كند و طرح هاى مربوطه و اقدامات صورت گرفته را جهت شركت در 
ــه دبيرخانه مركزى طرح انتخاب پايتخت كتاب  طرح انتخاب پايتخت كتاب ايران ب
ــالمى شهرضا، بايد برنامه ها و  ايران ارسال كنند.وى افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اس
مستندات مربوطه را حداكثر تا پايان وقت ادارى روز چهارشنبه 20 آبان سال جارى 
ــال كنند. ــران در تهران ارس ــاب پايتخت كتاب اي ــه مركزى طرح انتخ به دبيرخان
ــهرضا؛  ــود تنها دو دكه مطبوعاتى در ش ــهرضا با انتقاد از وج ــاد ش رييس اداره ارش
ــت كه شش كتاب فروشى فقط به كار  بيان  كرد: در سطح شهر 14 كتاب فروشى اس
عرضه كتاب مشغول هستند.جعفرى با اشاره به لزوم تغيير ديد شهردارى نسبت به 
دكه هاى مطبوعاتى، اظهار كرد: استان اصفهان تنها 150 دكه روزنامه فروشى دارد و 
اين در حالى است كه استان فارس 600 دكه دارد كه در اين ميان روند انعقاد قراردادها 

در شهردارى بسيار تأثيرگذار است.
ــر را به راحتى صادر مى كند و براى اعطاى  ــاد، مجوز نش  وى با بيان اينكه اداره ارش
ــى كه مى خواهد در  ــتقبال مى كند، گفت: كس ــر به ناشران در شهرضا اس مجوز نش
شهرضا كتاب چاپ كند بايد به شهرهاى ديگر برود و اين امتياز به نام آن شهرستان 
ــهرضا يكى از داليل كم بودن سرمايه گذارى در  ــود.رييس اداره ارشاد ش ثبت مى ش
كار فرهنگى را سودآور نبودن اين زمينه خواند و افزود: بر اساس مصوبه وزارت ارشاد 

كتاب فروشى هايى كه فقط كتاب مى فروشند از ماليات معاف هستند.

حصر وراثت
8/64  آقاى حميد باقرى كيچى داراى شناسنامه شماره 45262 به شرح 
دادخواست به كالســة 3981/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على اكبر باقرى 
كيچى بشناسنامه 8 در تاريخ 94/3/18 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- احمد باقرى كيچى 
5 فرزند 2- محمــد باقرى 1218 فرزند 3- حميــد باقرى كيچى 45262 
فرزند 4- حسين باقرى كيچى 1044 فرزند 5- معصومه باقرى كيچى17 
فرزنــد 6- مريم باقــرى كيچــى 2409 فرزند 7- ســميه باقرى كيچى 
3447 فرزند 8- سكينه مظاهرى كيچى 7 همسر 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 20664 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/65  آقاى قدرت اله محمدى مهيارى داراى شناســنامه شماره 1249 
به شرح دادخواست به كالسة 3980/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان خيراله 
محمدى مهيارى بشناسنامه 35 در تاريخ 84/10/7 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
قدرت اله محمدى مهيارى 1249 فرزند 2- مصطفى محمدى مهيارى 11 
فرزند 3- حسن محمدى 4 فرزند 4- خاتون شيخى كچى 255 همسر 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 شــد. م الف 20663 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/67  آقاى ســيد هادى ايزدى دهكردى داراى شناسنامه شماره 421 
به شرح دادخواست به كالسة 3985/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد محمد 
ايزدى دهكردى بشناسنامه 188 در تاريخ 73/11/13 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- آقا 
جواد ايــزدى دهكردى 2056 بــرادر 2- ناصر ايــزدى دهكردى 346 
برادر 3- سيد هادى ايزدى دهكردى 421 برادر 4- سيد محمود ايزدى 
دهكردى 26272  برادر 5- مليحه الزمان ايزدى دهكردى 138 خواهر 6- 
فروغ الزمان ايزادى دهكردى 779 خواهر 7- آقا رضا ايزدى دهكردى 
2057 برادر 8- سيد مهدى ايزدى دهكردى 488 برادر 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 20661 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/68  آقاى موســى ملكان داراى شناســنامه شــماره 168 به شــرح 
دادخواست به كالســة 3987/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان يوسف كليمى 
ملكان بشناســنامه 3186 در تاريخ 78/9/7 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- ناصر ملكان 
319 فرزند 2- رحيــم كليمى ملكان 962 فرزند 3- موســى ملكان 168 
فرزند 4- ابراهيم ملــكان 48806 فرزند 5- داود ملكان 1773 فرزند 6- 

اسحق كليمى ملكان 347 فرزند 7- يعقوب ملكان 63649 فرزند 8- توران 
ملكان 50 فرزند 9- ملوك كليمه ملكان 1085 فرزند 10- شــهين ملكان 
1562 فرزند 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 20660 رئيس شعبه 10 

شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/69   خانم معصومه حدپور سراج داراى شناســنامه شماره 372 به 
شرح دادخواســت به كالســة 3990/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رستم 
اكبرى زادگان بشناســنامه 2511 در تاريــخ 94/5/13 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- محمد اميــن اكبــرى زادگان 1810450251 فرزند 2- ابوالفضل 
اكبرى زادگان 2463 فرزند 3- معصومه حدپور ســراج 372 همســر 
4- فاطمه اكبرى زادگان 1810038154 فرزنــد 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 20659 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/70   آقاى على محمد باقرى جوشــانى داراى شناسنامه شماره 6 به 
شرح دادخواســت به كالســة 3983/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احسان 
باقرى جوشانى  بشناسنامه 12 در تاريخ 94/6/24 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
شــهناز راديان زودانى 6 مادر 2- على محمد باقرى جوشانى 6 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 شــد. م الف 20658 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/71   خانــم  فاطمــه آقائى  داراى شناســنامه شــماره 11 به شــرح 
دادخواست به كالســة 3991/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان محمد آقايى 
بشناسنامه 5838 در تاريخ 94/2/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- زهرا عليخانى 
دهقى 4495 زوجه 2- مهديه آقائى 1270364030 فرزند 3- فاطمه آقائى 
11 فرزند 4- فرزانه آقائى 123 فرزند 5- محمد حسن آقائى 3668 فرزند 
6- محسن آقائى 1567 فرزند 7- حسين آقائى 960 فرزند 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 شــد. م الف 20657 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

8/72   آقاى عليرضا شاه سياه داراى شناسنامه شماره 42420 به شرح 
دادخواست به كالســة 3996/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالرسول شاه 

سياه بشناسنامه 18400 در تاريخ 93/9/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- عليرضا 
شاه سياه 42420 فرزند 2- محمد حســين شاه سياه 43704 فرزند 3- 
صديقه شاه سياه 12505 فرزند 4- طاهره شاه سياه 42432 فرزند 5- 
زهره شاه سياه 40155 فرزند 6- زهرا شاه سياه 1735 فرزند 7- ليلى 
شاه سياه 725 فرزند 8- اشرف مومنى 78 همسر 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 20682 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/73   آقــاى علــى اصغر ربيــع داراى شناســنامه شــماره 2695 به 
شرح دادخواســت به كالســة 3995/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصــر وراثــت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان 
غالمحسين  ربيع بشناســنامه 233 در تاريخ 88/4/28 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- ام البنين غالمعلــى زاده 32607 زوجــه 2- معصومه ربيع 854 
فرزند 3- فاطمه ربيع 1485 فرزنــد 4- جعفر ربيع 3854 فرزند 5- على 
اصغر ربيــع 2695 فرزند 6- حبيب ربيــع 803 فرزنــد و  الغير. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 20681 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان
دادنامه

8/126 شــماره دادنامــه: 9409973630100717 شــماره پرونــده: 
9409983630100573 شماره بايگانى شعبه: 940648 خواهان: آقاى 
عليرضا دادخواه فرزند عبدالحســين با وكالت خانم ســميرا سلمانيان 
تهرانــى فرزند محمد به نشــانى اصفهــان، تيران و كرون بلــوار امام 
خمينى –جنب پســت بانك مركزى –ط فوقانى-  خدمات فنى محســن 
خواندگان: 1- آقاى على دادخواه فرزند احمد به نشــانى شهرســتان 
تيران و كرون، بلوار شــهيد بهشــتى شــرقى، جنب چهارراه بهدارى 
2- آقاى ســعيد اله يارى فرزند خانلى مجهول المكان خواســته: تامين 
خواسته گردشــكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و با استعانت از ذات باريتعالى به شرح آتى مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. قرار تامين خواســته: در خصوص درخواست خواهان 
عليرضــا دادخــواه فرزند عبدالحســين با وكالت ســميرا ســلمانيان 
تهرانى به طرفيت 1- ســعيداله يــارى فرزند خانلــى 2- على دادخواه 
فرزند احمد دائبر بر صنور قرار تامين خواســته معادل شصت ميليون 
ريال به موجب چــك شــماره 9124/587969-07 مــورخ 94/7/20 
عهده بانك ملى ايران شــعبه پــل كله با توجه به درخواســت تقديمى و 
مالحظه پرونــده با توجه به اينكــه اصل چك در يد خواهان مى باشــد 
لذا دادگاه به اســتناد ماده 108 قانون آيين دادرســى مدنى قرار تامين 
خواســته از مطلــق امــوال بالمعــارض خوانــده برابــر با شــصت 
ميليون ريــال صادر و اعالم مــى نمايد قرار صادره همزمــان با ابالغ
 قابل اجراست. م الف 279 رئيس شــعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان 

تيران و كرون 
اصالحيه

شــماره نامــه: 139404902004003926 شــماره پرونــده: 
9204002004000267/1 شــماره بايگانى پرونــده: 9200712/2 در 

خصوص آگهى مزايده پرونده 9200712 منتشــره در شماره 1712-
94/8/3 صفحه پانزده، ستون چهارم، سطر 28 اشــتباهًا به عدد پالك 
320 قيد شده كه به پالك 302 اصالح مى گردد. رئيس اداره اجراى اسناد 

رسمى اصفهان 
احضار

8/21  شــماره ابالغيــه: 9410100354602964 شــماره پرونــده: 
9409980362600442 شــماره بايگانى شــعبه: 940668 در پرونده 
كالسه 9409980362600442 براى على نورى به اتهام ضرب و جرح 
عمدى و توهين به اشــخاص عادى شكايتى طرح كه رســيدگى به اين 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/15 ساعت 
10 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى 
به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرســى و 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به 
عمل خواهد آمد. م الف 20837 شعبه 20 دادگاه كيفرى 2 شهر اصفهان 

(120 جزايى سابق)
احضار

8/22  شــماره ابالغيــه: 9410100354603057 شــماره پرونــده: 
9109980358200337 شــماره بايگانى شــعبه: 930319 در پرونده 
كالســه 9109980358200337 براى ســعيد ســخايى منش به اتهام 
معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و كالهبردارى و استفاده از 
اوراق مجعول و جعل شكايتى  طرح  نموده كه رسيدگى به اين موضوع 
به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/15 ساعت 11 
تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى 
به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرســى و 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 
بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به 
عمل خواهد آمد. م الف 20838 شعبه 20 دادگاه كيفرى 2 شهر اصفهان 

(120 جزايى سابق)
ابالغ

8/23 شــماره ابالغنامــه: 9410106836500021 شــماره پرونــده: 
9409980352200734 شماره بايگانى شــعبه: 940424 مشخصات 
ابالغ شــونده حقيقى: ســجاد صالح پور فرزند خدايار مجهول المكان 
تاريخ حضور 94/9/15 يكشنبه ساعت 11 محل حضور: اصفهان، خيابان 
چهارباغ باال، خيابان شهيد نيكبخت، ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان، علت حضور: در خصوص دعــوى ريحانه حنيفه ء به طرفيت 
شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. م الف 

20832 شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان 
ابالغ

8/182 شــماره ابالغنامــه: 9410100352803076 شــماره پرونده: 
9409980362800714 شماره بايگانى شــعبه: 940838 مشخصات 
ابالغ شونده حقيقى:زمانت درست فرزند رحمت اله مجهول المكان تاريخ 
حضور 94/9/15 يكشنبه ساعت 9 صبح محل حضور: اصفهان، خيابان 
چهارباغ باال، خيابان شهيد نيكبخت، ســاختمان دادگسترى كل استان 
اصفهان، طبقه 2 اتاق 216 علت حضور: در خصوص شكايت سيد على 
شجاعتى پور عليه شما مبنى بر توهين و سرقت در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى در اين شعبه حاضر شــويد . م الف 20394 شعبه 102 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان (102 جزايى سابق)

در  ــهردارى  ش ــنهادى  پيش ــات  اصالح ــب  تصوي از  ــان،  كاش ــهردار  ش
ــيدمحمد  ــر داد.س ــان خب ــهردارى كاش ــذارى ش ــرمايه گ ــه س نام ــيوه  ش
ــه  ــخگويى ب ــى در پاس ــرعت بخش ــاز س ــه ني ــه ب ــا توج ــت: ب ــوى، گف ــم رض ناظ
ــيوه  نامه ى  ــى در ش ــات مدنظر هيأت عال ــذاران، اصالح ــرمايه گ ــت هاى س درخواس

ــنهادى شهردارى  ــهر پيشنهاد شد كه اليحه  پيش سرمايه گذارى به شوراى اسالمى ش
ــان مطرح و  ــهر كاش ــالمى ش ــوراى اس ــمى ش ــه رس در يكصد و پنجاه و نهمين جلس
ــى  ــيون كارشناس ــد كميس ــب جدي ــن تركي ــگاه تعيي ــيد.وى، ن ــب رس ــه تصوي ب
ــدن يك عضو حقوقى به تركيب هيأت عالى سرمايه گذارى  ــرمايه گذارى و اضافه ش س
ــالم كرد. ــيوه نامه قبل اع ــبت به ش ــه جديد نس ــيوه نام ــرات و اصالحات ش را از تغيي

ــوراى اسالمى شهر، از  ــرمايه گذارى، با تفويض اختيار ش به گفته رييس هيأت عالى س
ــيون و هيأت عالى سرمايه گذارى  ــرمايه  گذاى صرفا در كميس اين به بعد پروژه هاى س
ــرعت پاسخگويى به  ــد كه اين موضوع س ــهردارى مطرح و تصميم گيرى خواهد ش ش
سرمايه گذاران را ارتقاء خواهد بخشيد.وى با اشاره به اين كه شهردارى كاشان مصمم است 
كتاب فرصت هاى سرمايه گذارى كاشان را تدوين كند، گفت: پروژه هاى سرمايه گذارى در

 حوزه هاى مختلفى از قبيل حمل و نقل، خدمات شهرى، انبوه سازى مسكونى و تجارى، 
خدمات رفاهى و تفريحى و گردگشرى تا كنون شناسايى شده است.

 دكه مطبوعاتى در

رييس ارشاد شهرضا؛

استان اصفهان با كمبود دكه هاى 
مطبوعـاتى روبه رو  است

با تصويب شوراى اسالمى شهر كاشان؛

شيوه نامه سرمايه گذارى 
شهردارى كاشان اصالح شد
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زبان خوراكى ها

دريچه

بيشتر بدانيم

ــى، فوق تخصص بيمارى هاى گوارش و كبد  دكتر ناصر ابراهيمى دريان
مى گويد: احتماال تا به حال، نام بيمارى سنگ كيسه صفرا را شنيده ايد، 

اما با اين بيمارى تا چه اندازه آشنا هستيد؟ 
ــت بدانيد، كوليك صفراوى اولين عالمت ابتال به سنگ كيسه  بد نيس
صفراست. در اين حالت، وقتى فرد غذاى چرب مصرف مى كند، احساس 
ــت باعث شود پشت،  ــراغ او مى آيد كه ممكن اس درد شديد كبد به س
قلب و شانه راستش تير بكشد. در چنين شرايطى،  بيمار تصور مى كند 
ــنگ كيسه  ــده، اما علت ابتالى او به درد قلبى، س دچار حمله قلبى ش

صفراست. 
ــه صفرا بدون عالمت  ــنگ كيس با اين حال، 40 درصد موارد ابتال به س

است.
وقتى پاى التهاب در ميان است

ــود و تا شش ساعت ادامه پيدا  كوليك صفراوى از 15 دقيقه آغاز مى ش
مى كند. حتى گاهى سنگ كيسه صفرا با التهاب كيسه صفراوى همراه 

مى شود.
از گردش صفراوى در بدن چه مى دانيد

ــه صفرا منقبض شده، باعث مى شود تا  بر اثر مصرف غذاى چرب، كيس
ماده صفرا وارد روده شود. در اين ميان، بيشتر از 98درصد ماده صفراوى 
ــذب و وارد يك حوضچه  ــاره ج ــمت انتهايى روده باريك، دوب در قس
ــيكل ريختن صفرا داخل روده و جذب دوباره  ــود و س صفراوى مى ش
ــود. حاال اگر  ــت به كبد در طول روز تكرار مى ش در انتهاى آن و برگش
ــود،  به داليل مختلف، گردش صفراوى به هم بخورد و صفرا جذب نش
غلظت اسيدهاى صفراوى كاهش مى يابد و فرد در معرض ابتال به سنگ 

كيسه صفرا قرار خواهد گرفت.
كالنژيت را جدى بگيريد.

ــه صفرا در مجراى ميان كيسه تا روده  گاهى سنگ توليد شده از كيس
مى افتد. 

در اين صورت گاه ماده صفرا از مجرا وارد روده شده، باعث مى شود چشم 
بيمار كامال زرد شود و بيمار تب كند. اين حالت كالنژيت ناميده مى شود 
كه اگر به موقع درمان نشود، احتمال دارد بيمار به علت عفونت شديد، 
جان خود را از دست بدهد. زرد شدن رنگ چشم، تغيير رنگ ادرار، تهوع 

و استفراغ از جمله عالئم كالنژيت است.
ــد و فرد با  ــل روده باريك مى افت ــه صفرا داخ ــنگ كيس  گاهى نيز س
ــداد روده باريك  ــال انس ــديد به دنب ــتفراغ ش ــم درد، تهوع و اس عالئ
ــن  ــژه در زنان مس ــاق به وي ــن اتف ــد. اي ــه مى كن ــك مراجع به پزش

رخ مى دهد.
چه موقع جراحى الزم است

ــه اعمال جراحى  ــنگ هاى صفراوى بدون عالمت، احتياجى ب براى س
ــنگ كيسه صفرا بزرگ تر  نيست؛ مگر در موارد خاص. از طرفى اگر س
ــتن عالمت، بايد كيسه  ــد، حتى در صورت نداش از سه سانتى متر باش
ــرطان كيسه صفرا باال  صفرا به طور كامل برداشته شود چون خطر س

مى رود. 
ــه علت خطر  ــد (ب ــده باش ــه صفرا آهكى ش همچنين اگر جداره كيس

سرطان)، عمل جراحى ضرورت مى يابد. 
ــواردى نه تنها  ــرا در چنين م ــه صف ــتن كيس برخالف باور عام، برداش

خطرناك نيست، بلكه جان بيمار را نجات مى دهد.

ــك زده داخل  ــا و غذاهاى كپ ــوه ه ــبت به مي ــما نس عكس العمل ش
ــى ريزيد؟  ــذا را دور م ــا غ ــوه، نان و ي ــت؟ كال آن مي ــال چيس يخچ
ــت و فقط بخش كپك زده را دور يا پيش خودتان مى گوييد حيف اس

 مى ريزيد؟
ــش كپك  ــدا كردن بخ ــه با ج ــى كنند ك ــور م ــراد تص ــى از اف   برخ
ــتفاده  ــد مورد اس ــت و مى توان ــالم اس ــه آن س ــا نان، بقي زده غذا ي

قرار گيرد.
بر اساس مطالعات محققان وزارت كشاورزى آمريكا، بخش كپك زده و 
سبز رنگ روى غذا يا نان، نشان مى دهد كه قارچ يا هاگ (بذر قارچ) در 
ــت و ماده غذايى به طور كامل غير  سراسر ماده غذايى ريشه دوانده اس

قابل استفاده است.
ــيار  ــى از آنان بس ــى برخ ــتند؛ ول ــرر هس ــى ض ــا ب ــك ه ــر كپ  اكث
ــوع بى ضرر و  ــخيص ن ــل غير ممكن بودن تش ــد و به دلي خطرناك ان
ــاهده  ــت در صورت مش ــر اس ــادى، بهت ــراد ع ــط اف ــاك توس خطرن
ــل دور ريخته ــور كام ــاده غذايى به ط ــذا، م ــك روى غ كمترين كپ

شود.
ــين»  ــه نام «مايكوتوكس ــمى ب ــك ها حاوى يك ماده س برخى از كپ
ــى  ــكالت تنفس ــاى آلرژيك و مش ــش ه ــبب واكن ــه س ــتند ك هس

مى شوند.
ــود دارد،  ــه در برخى كپك ها وج ــين» ك همچنين ماده «آفالتوكس
سرطان زاست. مايكوتوكسين، بيشتر دركپك غالت، آجيل، آب انگور، 
كرفس و سيب ديده مى شود و آفالتوكسين بيشتر در ذرت، بادام زمينى 

و حبوبات ديده مى شود.
ــروف دردار براى  ــه، از ظ ــد ك ــراد توصيه مى كنن ــه اف متخصصان ب
نگهدارى مواد داخل يخچال استفاده كنند و براى جلوگيرى از تشكيل 
ــال نگهدارى ــاده اى داخل يخچ ــه يا چهار روز م ــتر از س كپك، بيش

 نشود.

ــار از امالح و  ــير سرش ــت: ش ــص تغذيه گف ــتانى، متخص ــر نيس دكت
ــكيل دهنده   ــت كه به خاطر وجود مواد تش ويتامين هاى مختلفى اس
ــالم و مقوى در جهت تقويت و  ــيدنى بسيار س و كلسيم باالى آن نوش
استحكام استخوان هاى بدن و همچنين دندان هاى فرد مصرف كننده 

است.
ــوان از ابتال  ــير، مى ت ــم ش ــه و منظ ــرف روزان ــرد: با مص ــان ك وى بي
ــزى و  ــكته مغ ــوع دوم، س ــت ن ــون دياب ــى همچ ــه بيمارى هاي ب
ــرى  ــون، جلوگي ــد خ ــترول ب ــى و كلس ــىـ  عروق ــاى قلب بيمارى ه

كرد.
ــت، افزود: شير به خاطر  اين متخصص با بيان اينكه مزاج شير سرد اس
امالحش، براى از بين بردن چين و چروك پوست و جوان ماندن پوست 
ــب اندام بسيار مفيد و سودمند  صورت و همچنين براى الغرى و تناس
است، به طورى كه اين ماده غذايى را مى توان جايگزين وعده شام نمود 

تا از چاقى رها شويم.
ــش  ــبب كش ــير س ــرف مداوم و با برنامه ش ــتانى ادامه داد: مص نيس
ــت و همچنين  ــازى، مقاومت لثه و آرام بخش اس عضالت، استخوان س
ــالم و غيرشكننده  ــه قوى و ناخن هاى س ــتن موهايى با ريش براى داش
ــير باعث  ــرار داد.ش ــود ق ــرلوحه كار خ ــد در س ــير را باي ــرف ش مص
ــى بدن  ــتم گوارش ــى ميكروب هاى روده بزرگ، معده و سيس سم كش

مى شود.
وى در پايان گفت: شير حاوى ويتامين هايى چون امگا 3 و كلسيم است 
و به عنوان يك نوشيدنى در وعده صبحانه به تقويت حافظه و انرژى بدن 

كمك شايانى مى كند.
ــج مى برند،  ــى رن ــكالت گوارش ــان افزود: افرادى كه از مش وى در پاي
ــد و از آنجايى  ــه مصرف كنن ــير را ولرم در وعده صبحان ــت ش بهتر اس
ــپس  ــت آن را ابتدا گرم و س ــر اس ــردى دارد، بهت ــير، مزاج س كه ش
ــير  ــردن باكترى هاى موجود در ش ــل كرد.همچنين، براى از بين ب مي
ــدت 20 دقيقه  ــد آن را به م ــه مى كنن ــكان توصي ــت)، پزش (تب مال

بجوشانيد.

ــخيص خطر  ــت كه براى تش ماموگرافى، نوعى روش تصويربردارى اس
احتمالى سرطان پستان در زنان كاربرد دارد.

ــى در زنان  ــنهادى براى ماموگراف ــن پيش ــتورالعمل قبلى، س در دس
ــتورالعمل جديد، خطر ابتال  ــده بود؛ اما طبق دس 40 سالگى اعالم ش
ــت و از طرفى  ــتان براى زنان 40 تا 44 سال كمتر اس ــرطان پس به س
ــن زنان در پى ــد عوارضى را براى اي ــخيص» مى توان هم «خطا در تش

 داشته باشد.
ــى رود و  ــاله باالتر م ــا 49 س ــان 45 ت ــر ابتال در زن ــه خط  در مقايس
ــالگى خيلى توصيه  ــنهاد انجام ماموگرافى در سن 40 س بنابراين پيش

نمى شود.
همچنين به گفته كارشناسان انجمن سرطان آمريكا، اين دستورالعمل 
ــتان در آنان  ــرطان پس ــه س ــال ابتال ب ــه احتم ــت ك ــراى زنانى اس ب
ــرطان مبتال  ــز به اين س ــت؛ يعنى زنانى كه هرگ ــط اس در حد متوس
ــر ابتال به  ــى افزايش دهنده خط ــوع جهش ژنتيك نبوده اند، فاقد هر ن
ــه سينه نيز  ــابقه پرتودرمانى در ناحيه قفس ــتند و نيز س سرطان هس

نداشته اند.
پزشكان براى بررسى بيشتر دستورالعمل جديد، نتايج تحقيقات اخير 
در مورد فوايد و مضرات احتمالى مربوط به انجام ماموگرافى و معاينات 

بالينى را مطالعه كردند. 
ــى از  ــاى ناش ــرگ و ميره ــداد م ــون تع ــى همچ ــن عوامل همچني
ــوده و  ــگيرى ب ــل پيش ــه قاب ــق معاين ــه از طري ــتان ك ــرطان پس س
ــرده را در نظر  ــك ك ــار كم ــول عمر بيم ــش ط ــه به افزاي عواملى ك

گرفته اند.
ــال هر  ــان 45 تا 54 س ــود، زن ــد توصيه مى ش ــتورالعمل جدي در دس
ــيدن به 55 سالگى انجام  ــال ماموگرافى انجام دهند. اما پس از رس س
ــى ها نشان مى دهد با باال رفتن  هر دو سال يكبار توصيه مى شود. بررس
ــود، بنابراين انجام  ــرطانى كمتر مى ش ــد تومورهاى س سن زنان، رش

معاينات ساالنه ضرورتى ندارد.
ــتين بيرنه» از  ــر «كريس ــكان از جمله دكت ــال برخى از پزش با اين ح
ــتان «لنوكس هيل» نيويورك، با انتقاد از دستورالعمل جديد  بيمارس
ــراى بيماران و  ــب نمى آيند و ب معتقدند كه اين توصيه ها به نظر مناس

همچنين پزشكان گيج كننده هستند.

چرا كيسه صفرا را برمى دارند؟

ميوه و غذاى كپك زده حيف 
نيست،سرطان زاست!

شير گرم يا سرد؟

بهترين سن براى ماموگرافى

بيشتر بدانيم

دريچه
ــه پاتوق هاى  ــر فرقى ندارد. اين روزها اگر ب دختر و پس
ــرى بزنيم، بساط قليان  ــگرى در سراسر كشور س گردش

به راه است كه متاسفانه سن و سال هم نمى شناسد.
ــد درباره  ــن مدت تالش كرده ان ــان در تمام اي كارشناس
مضرات اين ماده دخانى به مصرف كنندگان قليان هشدار 
ــت و هر روز هم بر تعداد  ــاز نيس بدهند، اما ظاهرا كارس

مصرف كنندگان آن افزوده مى شود.
ــان ميان دختران  از همه بدتر اين كه نه تنها مصرف قلي
ــفانه  ــرده، بلكه متاس ــابى رواج پيدا ك ــان حس و نوجوان
ــند.  ــكلى با خانواده قليان مى كش بچه ها بدون هيچ مش
به گفته كارشناسان، از آنجا كه مدت زمان مصرف قليان 
ــته جمعى مصرف  ــت و معموال به شكل دس ــتر اس بيش
مى شود، دليلى براى دور هم نشينى هاى طوالنى جوانان 
ــاى  طوالنى به قليان  و گپ زدن ها و در نتيجه پك زدن ه

است.
ــل به مصرف  ــن همه تماي ــرا باوجود اي ــتى چ اما به راس
ــيار خطرناك دانسته شده است  قليان، استفاده از آن بس
و خيلى ها مضرات آن را بيشتر از سيگار عنوان مى كنند؟

ــعود مردانى، فوق تخصص بيمارى هاى عفونى  دكتر مس
ــهيد بهشتى مى گويد:  و استاد دانشگاه علوم پزشكى ش
ــيگار و چه قليان براى  مصرف دخانيات چه به صورت س
ــان ها مخاطره آميز بوده و نقش آن در بروز  ــالمت انس س

سرطان ريه، از سال ها قبل اثبات شده است.
ــترك از قليان چه در منازل و  ــتفاده مش عالوه بر اين، اس
ــنتى، تهديدى براى  چه قهوه خانه ها و رستوران هاى س
سالمت محسوب مى شود؛ چون بيمارى هاى ويروسى و 
ميكروبى مختلفى از اين طريق قابل انتقال هستند. يكى 
از بيمارى هايى كه در سال هاى اخير به طرز قابل توجهى 
ــارى «مونونوكلئوز حاد  ــيوع پيدا كرده، بيم در ايران ش
عفونى» است كه با تب و لرز، گلودردهاى شديد، بزرگى 

غدد لنفاوى ناحيه گردن و چرك لوزه ها همراه است.
ــتفاده  ــت بدانيد خيلى ها تنها دو هفته بعد از اس بد نيس
مشترك از قليان دچار اين بيمارى مى شوند؛ حتى اگر از 
سرى يكبار مصرف استفاده كرده باشند. در واقع، فردى 
كه به اين بيمارى مبتالست، مى تواند با يك بار پك زدن 
ــه آب قليان كند و  ــروس را وارد محفظ تعداد زيادى وي
با توجه به اين كه در اين محفظه هواى خنك وجود دارد، 
ويروس مى تواند مدت طوالنى در آن زنده بماند و آلودگى 

به ساير افراد مصرف كننده، منتقل شود.
آنفلوآنزا و سل در كمين قليانى ها

ــيارى از بيمارى هاى  ــت: بس ــد اس ــر مردانى معتق دكت
تنفسى مثل سرماخوردگى و آنفلوآنزا مى توانند با مصرف 
قليان مشترك به افراد منتقل شوند. البته راه انتقال اين 
بيمارى هاى ويروسى فقط پك زدن نيست، بلكه اگر بيمار 
به شيلنگ قليان دست بزند و بعد از او با آن ناحيه تماس 

پيدا كنيد، شما هم مبتال خواهيد شد.
در عين حال، سل نيز يكى از عفونت هاى باكتريايى است 

ــترك منتقل مى شود و  كه به  راحتى از طريق قليان مش
ــبانه، بى اشتهايى  ــرفه، تب، خلط عفونى، تعريق ش با س
ــالمت فرد را  ــت و مى تواند س و درگيرى ريه همراه اس
ــتم  ــدت تهديد كند؛ به ويژه در آنها كه ضعف سيس به ش

ايمنى دارند.
مشكالت معده ناشى از قليان كشى

ــى هم مى تواند ازجمله عوارض قليان  اختالالت گوارش
كشيدن باشد؛ به گفته دكتر مردانى، نوعى باكترى عفونى 
ــد از طريق قليان  ــر پيلورى» مى توان به نام «هليكوباكت
مشترك ميان افراد مختلف منتقل شود. البته اين عفونت 
ــد، اما در بعضى  ــت هيچ  عالمتى نداشته باش ممكن اس
موارد با عالئمى شبيه زخم معده بروز مى كند و با تهوع، 
استفراغ، ترش كردن غذا، درد ناحيه زير جناغ، ورم معده 

و اثنى عشر همراه است.
انتقال ايدز با قليان؟

ــايعى براى انتقال ايدز  استفاده از قليان، مشترك راه ش
ــود؛ مگر اين كه فرد مبتال دچار زخمى  محسوب نمى ش
ــد و خون حاصل از آن به سر مكش   در ناحيه دور لب باش
ــالم نيز زخمى  ــود و در عين حال فرد س قليان منتقل ش
 HIV ــد و با خون آلوده به ويروس در دهان داشته باش

تماس پيدا كند.
امان از توتون هاى طعم دار

ــيح دانشورى،  ــى در بيمارستان  مس براساس يك بررس
ــى در تنباكوهاى قليان  ميكروب ها و قارچ هاى خطرناك
ــانس قوى، بوى نامطبوع  ديده شده و از آنجا كه انواع اس

ــر مى كنند قليان هايى  آنها را از بين مى برند خيلى ها فك
ــالم ترند؛ در حالى كه 90درصد آنها از  با طعم ميوه و... س
ــتى ترين تنباكوها هستند و  نامرغوب ترين و غيربهداش
ــته بندى مى شوند.  ــت كجا و چطور بس اصال معلوم نيس
اين ميكروب ها و قارچ ها در هر بار پك زدن با حرارت وارد 
محفظه آب شده و بخار آب به ميكروب ها مى چسبد و از 
طريق هر دم، وارد ريه مى شوند؛ در صورتى كه برخى افراد 

تصور مى كنند محفظه آب، مانند فيلتر عمل مى كند.
از طرفى، اين ميكروب ها و قارچ ها مى توانند عاملى براى 
بروز ناهنجارى هاى تنفسى، سرطان ريه، حنجره و كليه 
باشند و به مرور زمان زمينه را براى ابتال به سرطان فراهم 

مى كنند.
به گفته دكتر مردانى، اسـتفاده از سرى هاى يكبار مصرف 
ــود هيچ مصونيتى براى فرد  ــيلنگ وصل مى ش كه به ش
ايجاد نمى كند، چون عوامل بيماريزا به راحتى از محفظه 
ــوند و با هر بار پك زدن از سرى قليان  وارد شيلنگ مى ش
ــى انتقال  ــتم تنفس ــتقيم به سيس عبور مى كنند و مس

مى يابند.
ــت كه  همچنين يكى از باورهاى غلط بين مردم اين اس
استفاده از شير يا مثال شيرنارگيل به جاى آب در مخزن 
ــه مصرف كننده  ــال آلودگى ها ب ــد از انتق قليان مى توان
ــت و برعكس  ــتباه اس جلوگيرى كند؛ اين باور كامال اش
ــبى را براى رشد و بقاى  ــيار مناس اين مايعات محيط بس
ــد و زمينه بروز  ــا فراهم مى كنن ميكروب ها و ويروس ه

بيمارى ها را به شدت افزايش مى دهند.

چرا قليان نكشيم؟

 سرشار از ويتامين C و پتاسيم است.
 منبعى غنى از فوالت، آهن، كلسيم و ساير مواد 

معدنى است.
ــار از بتاكاروتن  ــرخ و صورتى آن  سرش  انواع س

است كه بدن آن را به ويتامين A تبديل مى سازد.
ــراوان، ولى مقدار كالرى اش   فيبر گياهى اش ف

جزئى است.
ــر از مواد  ــمارى ديگ  داراى بيوفالوونوئيد و ش
ــان در مقابل بروز سرطان و  ــت كه از انس گياهى اس

بيمارى هاى قلبى مراقبت مى كنند.
 امكان دارد در افراد حساس به مركبات، واكنش 

حساسيت زا ايجاد كند. 
گريپ فروت، ميوه اى توپر، خوش طعم و مغذى است.

ــر 50 درصد مقدار مجاز  نصف گريپ فروت، افزون ب
ــده ى (RDA) ويتامين C را  ــه ش خوراكى توصي
در بردارد. هم چنين 325 گرم پتاسيم، 25 ميكروگرم 
فوالت، 40 ميلى گرم كلسيم و 1 ميلى گرم آهن دارد. 
يك فنجان گريپ فروت شيرين نشده( بدون شكر) 
مقدار 95 ميلى گرم ويتامين C و بيش از 150 درصد 
مقدار مجاز خوراكى توصيه شده (RDA) دارد. هم 
چنين بسيارى از ساير مواد مغذى در چنين ميوه ى 

تازه اى جاى گرفته است.
در گذشته، بسيارى از مردم، از خوردن گريپ فروت 
ــخ و ترش آن،  ــاره ى تل ــكر، به خاطره عص بدون ش
خوددارى مى كرده اند، ولى به طور معمول با آميختن 
ــفيد، مزه ى  ــرخ يا صورتى با س آب گريپ فروت س

شيرين حاصل مى شود.
ــم در آميزيم،  ــا گريپ فروت را با ه اگر آب پرتقال ي
نوشابه ى نيروبخشى پديد مى آيد كه نياز به شيرين 

كردن ندارد.
گريپ فروت، ميوه ى مفيدى براى متعادل ساختن 
ــاد فيبر  ــدار زي ــود؛ و مق ــمرده مى ش وزن بدن ش

گياهى اش، گرسنگى را فرو مى نشاند.
چنان چه مى خواهيد از وزن تان بكاهيد، روزانه پيش 
ــا جلوى پرخورى تان  ازهر خوراكى، آن را بخوريد ت
ــمار  را بگيرد، در ضمن ميان وعده ى ايده آلى به ش

مى رود.
ــار از پكتين  ــروت سرش ــپ ف ــه گري ــب اين ك جال
ــت كه به كاهش كلسترول خون  (فيبر محلول)  اس
كمك مى كند. وانگهى، پژوهش هاى اخير حاكى از 
ــت كه ميوه ى مورد بحث، داراى مواد ديگرى  آن اس

است كه از بروز بيمارى ها پيشگيرى مى كند.
ــرخ و صورتى،  به عنوان مثال، گريپ فروت هاى س
ــتند و اين ماده، يك ماده ى  ــار از ليكوپن هس سرش
ــت كه به نظر مى آيد خطر بزرگ  آنتى اكسيدان اس
ــتات را كاهش مى دهد. محققان هنوز  شدن پروس
ــان نداده اند، ليكن  مكانيسم عملكرد ليكوپن را نش

بررسى 6 ساله ى دانشگاه هاروارد كه توسط 48 هزار 
ــان بهداشت صورت گرفت،  پزشك و ساير كارشناس
حكايت از آن داشته است كه مصرف 10 وعده مواد 
ــبب كاهش  ــار از ليكوپن در هفته، س غذايى سرش

50 درصدسرطان پروستات مى شود.
ــپ فروت،  ــود در گري ــى موج ــواد گياه از ديگر م
ــكيل  ــيدفنوليك نام برد كه مانع تش مى توان از اس
ــن و  ــرطان زا) باليمونديدترپ ــواد س نيتروزامين(م
ــب توليد  ــواد مذكور موج ــود. م ــن مى ش مونوترپ
ــوند كه در جلوگيرى از پيدايش  آنزيم هايى مى ش
ــرطان اثر دارند و نيز بيوفالوونوييد كه از عملكرد  س
هورمون هايى كه باعث رشد غده (تومور) مى شود، 

جلوگيرى مى كند.
ــم مفصلى، لوپوس  گروهى از مبتاليان به روماتيس
ــالالت التهابى  ــمارى ديگر از مبتاليان به اخت و ش
ــر روزه ى گريپ فروت  ــرف ه ــد كه مص دريافته ان
ــى دهد.  ــان را كاهش م ــى ش ــاى مرض ــانه ه نش
تصور مى رود كه اين ويژگى از مواد شيميايى گياهى 
ــى ماده ى  ــتاگالندين» يعن ــع ايجاد «پروس كه مان

التهاب زاست، ناشى مى شود.
ــيت  ــه به مركبات حساس افرادى ك

ــر گريپ  ــاال در براب ــد، احتم دارن
فروت نيز از خود حساسيت نشان 
مى دهند. اين حالت ممكن است 
به خاطر خود ميوه يا روغن موجود 

در پوست آن باشد.
سـاير خواص غذايى و درمانى 

گريپ فروت :
ــتها را  1ـ ميوه ى گريپ فروت، اش

تقويت مى كند.
2ـ گريپ فروت، عمل هضم را آسان 
ــيره ى معدى و  مى كند و ترشح ش
كيسه ى صفرا را سرعت مى بخشد.

ــروت داراى ويتامين  ــپ ف 3ـ گري
ــت. اين ها در  C و بيوفالوونوئيد اس

حفظ سالمت قلب و عروق بدن 
موثرند.

ــروت  ف ــپ  گري 4ـ 
به توليد قند و مواد 

حياتى مورد نياز 
ــك  كم ــدن  ب

مى كند.
ــاى  5ـ گل ه

ــپ  ي گر
 ، ت و ــر ف
ــت  خاصي
تشنج  ضد

ــنج، زكام و  و لرز را دارد و دم كرده ى آن را موقع تش
تب مى نوشند.

ــتا بخورند، خواص  6ـ اگر گريپ فروت را صبح ناش
ــموم را از بدن خارج  ــود و س ادرارآور آن زياد مى ش

مى كند .
7ـ گريپ فروت، خون را تصفيه مى كند و كليه و كبد 

را پاك مى سازد.
8ـ گريپ فروت، ضد خونريزى بواسير است.

ــت و عطش را  ــروت، ميوه اى خنك اس 9ـ گريپ ف
رفع مى كند.

ــى را درمان  ــالالت مفصل ــروت، اخت 10ـ گريپ ف
مى كند.

ــانى كه موهاى سرشان  11ـ گريپ فروت، براى كس
مى شكند، تجويز مى شود.

12ـ گريپ فروت، براى كسانى كه عفونت هاى ريوى 
و تب خيز دارند مفيد است.

ــى  ــواد معدن ــر م ــالوه ب ــروت، ع ــپ ف 13ـ گري
 A,B1, B2, B3 (آهن و كلسيم) داراى ويتامين هاى

است.
تصور مى رود كه اين ويژگى از مواد شيميايى گياهى 
ــى ماده ى  ــتاگالندين» يعن ــع ايجاد «پروس كه مان

التهاب زاست، ناشى مى شود.
ــيت  ــه به مركبات حساس افرادى ك

ــر گريپ  ــاال در براب ــد، احتم دارن
فروت نيز از خود حساسيت نشان 
مى دهند. اين حالت ممكن است 
به خاطر خود ميوه يا روغن موجود 

در پوست آن باشد.
سـاير خواص غذايى و درمانى 

گريپ فروت :
ــتها را  ـ ميوه ى گريپ فروت، اش

تقويت مى كند.
ـ گريپ فروت، عمل هضم را آسان 
ــيره ى معدى و  مى كند و ترشح ش
كيسه ى صفرا را سرعت مى بخشد.

ــروت داراى ويتامين  ــپ ف ـ گري
ــت. اين ها در   و بيوفالوونوئيد اس

حفظ سالمت قلب و عروق بدن 
موثرند.

ــروت  ف ــپ  گري ـ 
به توليد قند و مواد 

حياتى مورد نياز 
ــك  كم ــدن  ب

مى كند.
ــاى  ـ گل ه

ــپ  ي گر
 ، ت و ــر ف
ــت  خاصي
تشنج  ضد

A,B1, B2, B3 3(آهن و كلسيم) داراى ويتامين هاى 3(آهن و كلسيم) داراى ويتامين هاى
است.

گريپ فروت و 
خواص آن
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ــورى و  ــزب جمه ــف ح ــا مخال ــه تنه ــدر ن ــى ص بن
ــام (ره) و نظام هم  ــف ام ــود بلكه مخال رهبران حزب ب
ــق و ديگر  ــى مجاهدين خل ــرى سياس ــده بود و رهب ش

اپوزيسيون هاى نظام را هم بر عهده گرفته بود.
ــابقه پيش از  ــهور و باس جواد منصورى، از مبارزين مش
انقالب اسالمى است كه در ماه ها و سال هاى بعد از انقالب 
سمت هاى مختلف از جمله فرماندهى سپاه و عضويت در 

شوراى مركزى حزب جمهورى اسالمى را داشته است.
ــواد منصورى  ــى از مصاحبه ج ــمت، بخش ــن قس در اي
ــتان ناتمام يك حزب» مورد استفاده  ــتند «داس در مس

قرار گرفته است.
ــت  ــات رياس ــن دوره انتخاب ــال 1358 اولي ــا در س م
ــد و برخى  ــزار ش ــم كه برگ ــاهد بودي ــورى را ش جمه
ــدت  ــت و ديالمه هم به ش ــزب همانند آي ــاى ح از اعض

به مخالفت با بنى صدر در اين انتخابات پرداختند.
 به نظر شـما چرا حـزب جمهورى اسـالمى و 
به خصـوص شـهيدان آيـت و ديالمه، بـه عنوان 
مخالفين شـاخص بنى صـدر در جامعه شـناخته 

مى شدند؟
ــراد بود كه  ــرت و دور نگرى اين اف ــر من بصي اين به نظ
ــد. ما در  ــناخته بودن ــه خوبى ش ــى صدر را ب ماهيت بن
ــتيم  ــه از بنى صدر داش ــناختى ك حزب نيز به دليل ش
ــفانه در آن زمانى  ــم، اما متاس با وى مخالفت مى كردي
ــراد را در  ــى از گروه ها و اف ــته بود برخ بنى صدر توانس
ــى در جامعه  ــداى ما خيل ــراه خود كند و ص جامعه هم
ــى صدر  ــفانه بن ــد و متاس ــى ش ــنيده نم ــان ش آن زم
با فرصت طلبى هاى مخصوص خود، توانست راى مردم 

را بگيرد و به رياست جمهورى برسد.
ــابقه بنى صدر پيش از انقالب اسالمى در فرانسه  ولى س
ــان مى داد كه او خيلى به اسالم و روحانيت اعتقادى  نش
ــتار پيش بردن اهداف و برنامه هاى  ندارد و بيشتر خواس

خود بود كه در اين راه موفق هم نشد.
 بنى صدر هم ظاهرا به حزب جمهورى اسالمى 

در سال 1357 دعوت شده بود؟
ــتى به حزب دعوت  ــهيد بهش ــط ش بله؛ بنى صدر توس
شده بود، اما اين دعوت را نپذيرفت و بعدها به دليل نفوذ 
ــدت به مخالف  ــتى در انقالب اسالمى، به ش شهيد بهش

شهيد بهشتى تبديل شد.
ــتى براى اينكه بنى صدر را مورد تفقد  حتى شهيد بهش
ــوراى انقالب را  ــت ش ــند، رياس و احترام قرار داده باش
ــان قدرشناسى ــفانه بنى صدر انس به او دادند؛ اما متاس

 نبود.
 اسـفند ماه سـال 58 انتخابات اوليـن دوره 
مجلس شوراى اسالمى برگزار شد و ائتالف بزرگى 
شـكل گرفت كه توانست بسـيار موفق هم ظاهر 
شود.نام شما هم ابتدا در ليست بود؛ اما بعدها خط 
خورد.اگر امكان دارد كمى در اين باره هم توضيح 

دهيد؟
ــت در  ــالمى نتوانس ــزب جمهورى اس ــد از اينكه ح بع
ــن دوره انتخابات  ــات اولي ــدر در انتخاب ــى ص مقابل بن
ــزب و رهبران  ــود، ح ــت جمهورى موفق ظاهر ش رياس
ــر مجلس در اختيار  حزب تصميم گرفتند نگذارند ديگ
ــن دليل  ــرد و به همي ــرار بگي ــاران او ق ــدر و ي بنى ص
ــد و به همين  ــر فكر كردن ــروه هاى ديگ ــالف با گ به ائت
ــيارى از افراد و  دليل ائتالف بزرگى شكل گرفت كه بس
ــام برخى  ــود و ن ــن ائتالف ب ــان در اي ــام ش ــروه ها ن گ
ــبى به دليل  ــن و آقاى جاس ــزب همانند م از اعضاى ح
مصلحت سنجى هايى خط خورد و ما حذف شديم كه كار 

درستى هم به دليل مصلحت بزرگ ترى بود.
ــيارى از اعضاى اين  ــد بس زمانى كه انتخابات برگزار ش
ــدند به مجلس راه يابند و  ــت و ائتالف هم موفق ش ليس
راى خوبى هم كسب كردند؛ كه اين نكته مهمى است و 
بنى صدر هم نتوانست در مجلس موفق ظاهر شود. البته 
ــيد و مشخص  اعتراضاتى انجام داد، اما به نتيجه اى نرس

شد حرف بنى صدر درست نبوده است.

ظاهرا خيلى از روحانيون و مراجع هم از حزب 
دفاع و حمايت مى كردند، درست است؟

ــكيل  ــرت امام (ره) از تش ــر دارم حض ــن به خاط بله؛ م
ــى را به حزب اختصاص  حزب حمايت كردند و وجوهات

مى دادند. 
 چرا بنى صدر در خرداد ماه 1360 به سـرعت 
افول كـرد و اول از فرماندهى كل قوا عزل شـد و 

سپس از رياست جمهورى؟
ــال 1359 تبديل به  ــتان س ــال از زمس ــدر عم ــى ص بن
اپوزيسيون نظام شده بود و اين خيلى جالب بود كه رييس 
جمهور ممكلت كه رييس دولت است، رهبر اپوزيسيون 

نظام هم در عين حال بود. اين واقعا شگفت انگيز بود.
بنى صدر، نه تنها مخالف حزب جمهورى و رهبران حزب 
ــده بود و رهبرى  بود، بلكه مخالف امام (ره) و نظام هم ش
سياسى مجاهدين خلق و ديگر اپوزيسيون هاى نظام را 

هم بر عهده گرفته بود.
ــد، نظام  ــه چنين وضعى دچار ش ــه بنى صدر ب زمانى ك
ــت جمهورى  ــى صدر در رياس ــر صالح نديد بن هم ديگ
ــر ماهيت  ــردم هم ديگ ــالوه اينكه م ــد. به ع باقى بمان
ــناخته بودند و بنى صدر پشتوانه مردمى  بنى صدر را ش

خود را از دست داده بود.
ــهيدان آيت و ديالمه  من همين جا بايد يادى بكنم از ش
ــازى چهره واقعى  ــكار س كه حقيقتا نقش مهمى در آش

بنى صدر ايفا كرده بودند.

دريچه

داستان تاريخى دريچه

ــانى بر امپراتورى  ــاه ساس ــرو پرويز، پادش ــلطنت خس در زمان س
ــت مى كرد و  ــورى روم حكوم ــر امپرات ــوس نيز ب ــران، موريكي اي
بين دو امپراتورى، روابط دوستانه اى برقرار بود. در اين ميان، يكى 
از سرداران امپراتور روم به نام فوكاس عليه پادشاه روم شورش كرد 
و پس از كشتن او، خود را امپراتور روم خواند. خسروپرويز كه از اين 
پيشامد ناراضى بود، به بهانه خونخواهى امپراتور مقتول و در حقيقت 
ــال 603م،  ــتر، در پنجم ژانويه س ــرزمين هاى بيش براى تصرف س

جنگ عليه روم را آغاز كرد.
سپاهيان خسرو پرويز در اين جنگ ضمن تصرف مناطقى از قبيل 
ــهر قسطنطنيه پايتخت روم شرقى  اُدسا و ارمنستان به محاصره ش

يا بيزانس پرداختند.
ــانى، بى كفايتى فوكاس را بيش از پيش  ــپاه ساس پيشرفت هاى س
ــياِن رومى، وى را به قتل  نمايان مى كرد تا اين كه جمعى از شورش
ــت گرفت.  ــدرت را در دس ــه جاى وى ق ــاندند و هراْكليوس ب رس
هراكليوس در ابتدا پيشنهاد صلح داد، اما با امتناع خسرو از اين امر، 
جنگ بين دو كشور باز هم ادامه يافت. از سال 627م حمالت تعرضى 
روميان آغاز شد كه در جريان آن، مناطق متعددى را به تصرف خود 
ــرو پرويز كه از هرگونه وسيله و امكان  درآوردند. در اين ميان، خس
براى ادامه جنگ و مقابله با نيروهاى بيزانس درمانده بود، جنگ را 

ادامه داد.
ــت به  ــته، دس ــا توده مردم و جنگجويان خس ــد ت اين امر باعث ش
شورش زده و خسروپرويز را از قدرت خلع و محبوس كنند. با خلع 
ــال  ــت و چهار س ــرو پرويز، جنگ هاى ايران و روم پس از بيس خس
در سيزدهم سپتامبر سال 627م پايان يافت و دوران اقتدار آخرين 
ــله ساسانيان رو به افول  امپراتورى بزرگ ايران باستان يعنى سلس
ــاش و هرج و مرج آغاز شد به طورى كه  نهاد. از اين پس عصر اغتش
ــروپرويز، حدود ده نفر از اين  در مدت چهار سال پس از مرگ خس

سلسله به پادشاهى رسيدند.

ــد.  ــهر بصره ش ــه جنگ جمل وارد ش ــى (ع) بعد از خاتم امام عل
ــادت يكى از يارانش ،  در خالل ايامى كه در بصره بود ، روزى به عي
ــيعى  به نام «عالء بن زياد حارثى » رفت . اين مرد خانه مجلل و وس

داشت .
ــعت  ــا آن عظمت و وس ــه را ب ــه آن خان ــى (ع)  همين ك ــام عل  ام
ــه كار تو در  ــعت ، به چ ــه اين وس ــت :« اين  خانه ب ــه او گف ديد، ب
ــيعى در آخرت  ــه  وس ــه خان ــه ب ــى ك ــورد ، در صورت ــا مى خ دني

محتاج ترى ؟ 
ــيع  دنيا را، وسيله اى  ولى اگر بخواهى مى توانى كه همين خانه وس
براى رسيدن به خانه وسيع آخرت قرار دهى؛ به اينكه در اين خانه از 
مهمان پذيرايى كنى ، صله رحم نمايى ، حقوق مسلمانان را در اين 
ــكار كنى ، اين خانه را وسيله زنده ساختن و آشكار  خانه ظاهر و آش
كردن  حقوق قراردهى ، و از انحصار مطامع شخصى و استفاده فردى

 خارج نمايى». 
ــكايت  ــم پيش تو ش ــرادرم عاص ــن از ب ــر المومنين ، م ــا امي ـ  ي

دارم.  
-  «چه شكايتى دارى» ؟ 

ــيده ، گوشه گير و منزوى شده  ـ  تارك دنيا شده ، جامه كهنه پوش
همه  چيز و همه كس را رها كرده است.

-  «او را حاضر كنيد»! 
عاصم را احضار كردند و آوردند . 

ــان خود ،  ــمن ج ــرد و فرمود : «اى دش ــه او رو ك امام على (ع)  ب
ــد خويش  رحم  ــت ، چرا به زن و فرزن ــيطان عقل تو را ربوده اس ش

نكردى ؟ 
ــزه دنيا را  ــت هاى پاكي ــه خدايى كه نعم ــال مى كنى ك آيا تو خي
ــو از آنها  ــود از اينكه ت ــاخته، ناراضى مى ش براى تو حالل و روا س

بهره ببرى ؟ 
تو در نزد خدا كوچك تر از اين هستى» . 

ــتى ،  ــم كه مثل من هس ــن ، تو خودت ه ــا اميرالمومني عاصم : ي
ــخت  ــى و در زندگى بر خود س ــختى مى ده ــه به  خود س تو هم ك
ــذاى لذيذ  ــى و غ ــرم  نمى پوش ــه ن ــه جام ــو هم ك ــرى ، ت مى گي

نمى خورى.
ــى ، و از همان راه  ــم كه تو مى كن ــن همان كار را مى كن  بنابراين م

مى روم كه تو مى روى . 
ـ «اشتباه مى كنى ، من با تو فرق دارم ، من سمتى دارم كه تو ندارى، 
ــوا وظيفه  ــوايى و حكومتم ، وظيفه حاكم و پيش من در لباس پيش

ديگرى است . 
ــف ترين طبقات  ــرض كرده كه ضعي ــوايان عادل ف خداوند بر پيش
ــد؛  و آن  ــرار دهن ــخصى خود ق ــاس زندگى ش ــود را مقي ملت خ
ــردم زندگى  مى كنند،  ــت ترين م طورى زندگى كنند كه تهيدس
ــد، بنابراين من   ــر نكن ــتى به آن طبقه اث ــختى فقر و تهيدس تا س

وظيفه اى دارم و تو وظيفه اى» .

ــت  ــه جنايـ ــبــت ب ـــكار نس ــراض آش ــتيــن اعتـــ نخس
ــوى  ــين(ع)، از س ــام حس ــهادت ام ــاد در ش ــن زي ــداهللا ب عبي
ــف ازدى  ــن عفي ــداهللا ب ــام عب ــه ن ــه، ب ــيعيان كوف ــى از ش يك

برخاست. 
ــال را در مجلس  ــيران واقعه  كرب عبيداهللا بن زياد، پس از آن كه اس
ــن، مورد اذيت و آزار قرار داد و آنان  ــت و خش خود با كلمات درش
ــرزنش كرد، عبداهللا بن عفيف كه از شيعيان دلير امير مؤمنان  را س
ــه نعره  هاى  ــه  گان كوفه بود، همين  ك ــادت پيش و از زاهدان و عب
ــخ عبيداهللا را  ــم آمد و پاس ــنيد، به خش نفرت  انگيز عبيداهللا را ش

داد. 
ــت و خيال  ــه انتظار چنين پيش  آمدى را نداش عبيداهللا بن زياد ك
ــينه  هاى دوستان اهل بيت(ع) حبس  مى  كرد كه ديگر نفس در س
شده است، با تكبر و خودخواهى تمام دستور داد او را دستگير كرده 

و به نزدش ببرند. 
ــه خاطر حمايت  ــتگيرى وى ب ــوران حكومتى براى دس تالش مام
ــبانگاه  ــوران عبيداهللا ش ــد، اما مام ــداهللا ناكام مان ــراد قبيله عب اف
ــوم آورده و او را  ــف هج ــن عفي ــداهللا ب ــه عب ــوى خان ــه س ب
ــهادت  ــير به ش ــيده و با ضربات شمش ــه بيرون كش از خانه  اش ب

رسانيدند. 
ــرش را از بدن جدا كرده و بدن او را به  جنايات  كاران حكومتى، س

دار آويختند.
 بدين  گونه نخستين جرقه  اى كه مى  رفت كوفه را بار ديگر به حركت 
درآورد و جنبش عظيمى را پى افكند، به دست مزدوران پليد اموى 

به خاموشى گراييد.
ــل  ــتداران اه ــه و دوس ــيعيان كوف ــد، ش ــال بع ــش س ــى ش ول
ــال گرفتند  ــت كرب ــالن جناي ــش را از عام ــام خوي ــت(ع) انتق بي
ــد مجازات  ــده ثقفى به اش ــن  ابى  عبي ــت مختارب و آنان را به دس

رسانيدند.

افول حكومت ساسانيان با كدام 
جنگ فرسايشى آغاز شد؟

على و عاصم  شهادت «عبداهللا بن عفيف» 
به دست «عبيداهللا بن  زياد»

  در چنين روزى

صدور قطعنامه 540 شوراي امنيت 
در پي حمالت عراق

(1362 ش)

تصويب انقراض حكومت قاجاريه 
توسط مجلس

(1304 ش)

حمله انگلستان و فرانسه به مصر 
پس از اعالم ملي شدن كانال سوئز 

(1956م)
به دنبال حمله نيروى هوايي ارتش بعث عراق به كشتي هاي تجارى در خليج فارس از 
سال 1360، و نيز مختل كردن امنيت اين منطقه در ادامه آن، قطعنامه شماره 540 
شوراى امنيت سازمان ملل، در آخر اكتبر 1983 م برابر با نهم آبان 1362 ش صادر 
شد و حق كشتي راني و بازرگاني آزاد در آب هاى بين المللي رامورد تاكيد قرار داد و 
از همه كشورها خواست كه آن را رعايت كنند. در اين قطعنامه از دو طرف متخاصم 
ــد كه درگيرى هاى خود را در خليج فارس پايان داده و به تماميت ارضي  خواسته ش
ــاحلي، احترام بگذارند. در اين قطعنامه ،همچنين از دو طرف خواسته  كشورهاى س
بود كه از هر اقدامي كه صلح و امنيت بين المللي و همچنين حيات دريايي در منطقه 
خليج فارس را در معرض مخاطره قرار مي دهد، خودداري ورزند.اين قطعنامه در حالي 
صادر شد كه عراق، حمالت خود را به پايانه و كشتي هاي نفتي ايران شدت بخشيده 
و بي توجه به منع سازمان ملل، به ناامني منطقه مي افزود. در قطعنامه 540، عناصر 
مثبتي وجود دارد از جمله: لزوم بررسي واقع بينانه جنگ، عدم اشاره به قطعنامه هاي 
ــاره به آتش بس يا خروج نيروها، اشاره به گزارش هيات بازرسي،  قبلي شورا، عدم اش
حمله به مناطق مسكوني و تالش دبيركل براي رسيدن به راه حلي كامل، عادالنه و 
شرافتمندانه و قابل قبول براى هر دو طرف. اين، اولين قطعنامه اى بود كه به اتفاق آرا 
به تصويب نرسيد و داراى سه راى ممتنع بود. هرچند اين گمان مي رود كه صدور اين 
قطعنامه، ناشي از گزارش هيات اعزامي دبيركل به منطقه باشد، ولي در واقع بيشتر از 
هر چيز، متاثر از عمليات والفجر 4 بود كه اواخر مهرماه آن سال به اجرا درآمد و طي 

آن هفتصد كيلومتر مربع از منطقه عملياتي به دست نيروهاى اسالم افتاد.

تغيير حكومت قاجار و جايگزيني پهلوى، از سال هاى قبل مد نظر رضاخان ميرپنج 
ــاه به اروپا، بهترين فرصت را براى او مهيا كرد.  بود تا اينكه مسافرت طوالني احمدش
در اين هنگام با حمايت هواداران رضاخان در مجلس، احمدشاه از فرماندهي كل قوا 
عزل شد و اين مقام به رضاخان سردار سپه واگذار شد. پس از مدتي با فشار نظاميان 
بر مجلس شوراى ملي، در جلسه نهم آبان 1304، ماده واحده مبني بر خلع قدرت و 

انقراض سلسله قاجار به تصويب رسيد.
 تصميم مجلس در نهم آبان، بازتاب گسترده اى در مطبوعات جهان به دنبال داشت 
و تمام خبرگزارى ها، تغييرات ايران را با آب و تاب تمام در صفحات اول روزنامه هاى 
ــار مي دادند. در همان هنگام كه دولت فروغي، در تهران سرگرم برگزارى  خود انتش
ــاه قاجار در پاريس طي يك مصاحبه مطبوعاتي و  ــن تاجگذارى بود، احمد ش جش
ــلحه و  ــلطنت، غيرقانوني خواند و آن را به زور اس ــود را از س صدور اعالميه، عزل خ

قشون دانست. 
ــرانجام در 22 آذرماه 1304، به سلطنت دايمي دست يافت و در چهارم  رضاخان، س
ارديبهشت سال بعد تاجگذارى كرد. پس از آن، محمدحسن ميرزا وليعهد، با خواري 
ــد  ــه از آن پس واالحضرت اقدس خوانده مي ش ــد و رضاخان پهلوي ك راهي مرز ش
ــد. تصويب انقراض حكومت قاجار توسط مجلس  به رياست حكومت موقت معين ش
شوراي ملي ايران، با توطئه هاى پنهان و آشكار رضاخان پهلوى و وابستگان انگليسي، 
ــاه ايران خواند و  ــاه و نيم پس از آن، رضاخان، خود را ش صورت گرفت. حدود يك م

سلسله پهلوى را تاسيس كرد.

پس از آنكه جمال عبدالناصر، رييس جمهور پيشين مصر در 26 ژوئيه 1956م كانال 
سوئز را ملي اعالم كرد، نيروهاى مصرى تاسيسات كانال را كه در مالكيت يك شركت 
مشترك انگليسي و فرانسوي بود، اشغال كردند و خود اداره امور كانال و هدايت كشتي ها 
ــر، اعالم كرد كه هدف او از ملي كردن  را از اين راه آبي مهم، برعهده گرفتند. عبدالناص
كانال سوئز، اختصاص عوايد حاصله از آن براى كارهاى عمراني مصر است. انگليسي ها، 
ــدن نفت ايران، عمل كرده بودند، تصميم دولت مصر در  همانطور كه در مورد ملي ش
ملي ساختن كانال سوئز را غيرقانوني اعالم كردند، ولي اين بارشدت عمل بيشترى به 
خرج دادند. درنهايت، پس از آن كه شكايت انگليس و فرانسه از مصر به شوراى امنيت، 
نتيجه اى به بار نياورد، نيروهاى دو كشور، سحرگاه روز 31 اكتبر 1956م، بندر«پرت 
سعيد» در مدخل كانال را مورد حمله قرار دادند. هم زمان با اين عمليات، نيروهاى رژيم 
صهيونيستى هم وارد مصر شدند و مواضع قواى مصرى در ساحل شرق كانال سوئز را 
به تصرف خود درآوردند. هم چنين نيروهاى رژيم صهيونيستى همراه با قواى انگليس و 
فرانسه تالش كردند تا خليج عقبه را بر روى كشتي هاى اسرائيلي، باز كنند. با پياده شدن 
چتربازان انگليسي و فرانسوى، و به دنبال يك سرى جنگ هاى شديد و مقاومت هاى 
مردمي، سراسر شبه جزيره سينا به تصرف متجاوزان درآمد. تجاوز نيروهاى انگليس و 
فرانسه و اسرائيل به خاك مصر، در سراسر جهان با نفرت و انزجار روبرو شد و حتي در 
خود فرانسه و انگليس نيز مخالفت هاي شديدي را برانگيخت. هم چنين به دنبال تهديد 
شوروى به مداخله نظامي و فشار امريكا، دولت هاى متجاوز به آتش بس گردن نهادند و 

نيروهاى حافظ صلح سازمان ملل در طول كانال سوئز مستقر شدند. 

ــى از  ــين»، يك ــه مقدس ــا روز «هم ــن ي هالووي
ــن هاى مذهبى و با قدمت دو هزار ساله غربى  جش
ــت برگزارى آن در ميان مردم  ــت كه قرن هاس اس
ــورهاى غربى به ويژه آمريكا، ايرلند، اسكاتلند  كش
ــت زمان  ــا گذش ــد ب ــر چن ــادا رواج دارد؛ ه و كان
آداب و رسوم آن دستخوش دگرگونى هاى بسيار 

زيادى شده است.
ــاد هالووين  ــده ترين نم ــناخته ش كدو تنبل، ش
ــا درآوردن  ــت و ب ــمار مى آيد، كه تو خاليس به ش
چشم ها و دهان ترسناك و روشن كردن شمع درون 

آن، به آن جلوه اى ترسناك داده مى شود.
ــلتى كه  ــن، يعنى قوم س ــن جش ــذاران اي بنيانگ
ــيح در ايرلند و شمال  ــال ها پيش از ميالد مس س
فرانسه زندگى مى كردند و معتقد بودند اول نوامبر 
ــت،  با برگزارى اين  هر سال، آغاز سال نو ميالديس
ــب 31 اكتبر (نهم آبان)، اعتقاد خود  مراسم در ش

به جهان آخرت را نشان مى دادند.
ــادآورى از ارواح  ــن را نمادى براى ي آنها اين جش
ــتگان خود قرار داده بودند و در آن همگى  درگذش
ــدند، آتش روشن مى كردند،  دور هم جمع مى ش

قربانى مى كردند و غذاى خود را با ديگران تقسيم 
مى كردند. آنها دور يك سفره مى نشستند و باورشان 
ــتگان هم  ــون در اين جمع در گذش اين بود كه چ
ــخاوت بيشترى در عرضه  حضور دارند، هر كس س
ــفاعت  غذاى خود به ديگران به خرج دهد، مورد ش
درگذشتان نزد خداوند، قرار مى گيرد و تا پايان آن 

سال از هرباليى مصون مى ماند.
اين روزها اما هالووين با رنگ و بو و شكل و شمايل 
كامال متفاوتى برگزار مى شود. پوشيدن لباس ها و 
پوشش هاى ترسناك و عجيب و غريب تنها بخشى 
از مراسمى است كه تقريبا هيچ شباهتى به دوران 

گذشته ندارد.
ــر حيوانات،  ــت س ــاس هايى از پوس ــيدن لب پوش
پيشگويى كشيشان، خوردن سيب به عنوان سمبل 
«پومانا» كه همان خداى ميوه و درخت بود و بردن 
ــتر به خانه ها با نيت  باقى مانده هاى آتش و خاكس
دور كردن ساكنان آنها از سرماى زمستان و بدى ها 
در گذشته، اكنون جاى خود را به شياطين و ارواح 
خبيثه اى داده است كه به ويژه آمريكايى ها از آن 

استقبال كرده اند.

حمله رومى ها، ورود مسيحيان كريستيان و اختالط 
ــه، باعث ايجاد تحوالتى  عقايد آنها با بوميان منطق
ــد. با اين تغيير و تحوالت،  شگرف در اين مراسم ش
هالووين ديگر تنها مختص ارواح پاك و مقدس نبود 
و شياطين و ارواح خبيثه نيز، شانس حضور  در اين 
جشن را داشتند. از اين رو برخى از مردم در جشن 
هالووين لباس هاى عجيب و ترسناك مى پوشيدند 
تا در برابر ارواح گناهكار ايستادگى كنند و به شكلى 

نمادين آنها را ترسانده و از ميان خود برانند.
ــياطين در  ــور ارواح خبيثه و ش اما رفته رفته حض
ــد و حتى كار دركشورى  اين جشن كامال عادى ش
ــه برخى  ــت ك ــا پيش رف ــا آنج ــكا ت ــل آمري مث
لباس هاى ترسناك مى پوشيدند و جلوى راه مردم 
را مى گرفتند، يا ديگران را به انحاى مختلف مورد 

اذيت و آزار قرار مى دادند.
ــراى زنان و  ــال لباس هاى تازه اى ب امروزه، هر س
ــران و كودكان شركت كننده  مردان، دختران، پس
ــناك  ــود كه ترس ــه مى ش ــم عرض ــن مراس در اي
ــترك همه  ــى ويژگى مش ــودن و عجيب و غريب ب

آنهاست.

چرايى عزل بنى صدر به روايت نخستين فرمانده سپاه

هالووين را چقدر مى شناسيد؟
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دكتر رسول زرگرپور در ديدار قائم مقام سازمان اوقاف كشور 
ــيوه ها و رويكردهاى  ــنه ى وقف بايد با ش گفت: سنت حس

جديد به كارگرفته شود. 
ــنه  ــنت حس ــت: وقف يك س ــتاندار اصفهان اظهار داش اس
ــا و رويكردهاى  ــيوه ه ــت و بايد با ش و با قدمت طوالني اس
ــه تطبيق  ــروز جامع ــاى ام ــه نيازه ــه ب ــا توج ــد و ب جدي

داده شود.
وى با اشاره به اينكه در استان اصفهان بيش از 720 امامزاده 
ــيارى از اين  ــت: بس ــود دارد، اظهارداش و بقاع متبركه وج
مكان هاى مذهبى ، بازسازى شده و مراكز فرهنگى نيز در اين 

مكان ها ايجاد شده است.
استاندار اصفهان اضافه كرد: با اقدامات صورت گرفته بيشتر 
ــگرى فرهنگى  ــاع متبركه،  به مراكز گردش امامزاده ها و بق
ــم هاى مذهبى  ــده اند و برخى از مراس و مذهبى تبديل ش
ــكان ها برگزار ــورا  در اين م از جمله عزادارى هاى روز عاش

 مى شود.
زرگرپور به وجود بيش از 600 خيريه ى تخصصى در استان 
ــتان اصفهان آماده و رويكرد  ــاره كرد و افزود: فضا در اس اش
ــت و مى توانيم از ظرفيت موجود  خوبى در استان حاكم اس
براى استفاده از اين سنت حسنه در پيشبرد نيازهاى استان 

استفاده كنيم.
قائم مقام سازمان اوقاف كشور نيز در اين ديدار گفت: اوقاف 
ــتردگى زيادى دارد و حدود 850  نيت از واقفين در امر  گس
ــردار عباد افزود: يكي از برنامه هاي  وقف ثبت شده است.س
ــت و با اين طرح  ــازمان اوقاف انتشار اوراق وقف اس جديد س
در نظر داريم تعدادي بيمارستان با همكاري وزارت بهداشت 
ــور احداث  كنيم. ــكي در سطح كش و درمان و آموزش پزش

ــود دارد و  ــور وج ــطح كش وى افزود: 8051 امامزاده در س
ــده است كه استان  ــور ثبت ش 170 هزار موقوفه نيز در كش
ــور قرار  ــوم كش اصفهان در حوزه ى موقوفات در جايگاه س

گرفته دارد.

ــكالت ــان يكى از مش ــى هواى اصفه ــع كنترل كيف ــر برنامه جام دبي
ــانى به موقع درباره وضعيت كيفى هواى اصفهان را نبود بالن   اطالع رس

براى پيش بينى به موقع هوا در اداره كل هواشناسى استان عنوان كرد.
ــت  ــتگاه جو نگارى اس ــت كه مجهز به دس ــى بالونى اس بالن هواشناس
ــا هيدروژن  ــس از اينكه بالن ب ــه كار مى رود.پ ــق يابى جو ب و براى عم
ــيدن به  ــى كند و پس از رس ــده و به داخل جو صعود م ــد،  آزاد ش پرش
ــار،  ــباب هاى خودكار جو نگار فش ــن كيلومترى زمين اس ارتفاع چندي
ــى كنند.به گزارش  ــف را ثبت م ــوا در ارتفاعات مختل ــت ه دما و رطوب
ــانى  ــه هماهنگى و اطالع رس ــه كميت ــوند در جلس ايرنا، مهدى تركاش
ــتان نيز در آن حضور  ــى اس آلودگى هوا كه نماينده اداره كل هواشناس
ــانى به موقع درباره كيفيت هوا  ــت، افزود: حلقه مفقوده اطالع رس نداش
ــتن تجهيزات به روز هواشناسى استان  ــخيص آن، نداش و چگونگى تش
ــن و مهم ترين  ــه عمده تري ــت ك ــت. وى اظهار كرد: اين در حاليس اس
ــى بر  ــانى آلودگى هوا را اداره كل هواشناس وظيفه در كميته اطالع رس
ــان اضافه كرد:  ــه جامع كنترل كيفى هواى اصفه عهده دارد.دبير برنام
ــتان بايد وضعيت هوا در 24 تا 48 ساعت قبل را  اداره كل هواشناسى اس
ــاس آن در كميته مهار،  بصورت مكتوب به اين كميته اعالم كند تا براس
تصميم گيرى شود. دبير برنامه جامع كنترل كيفى هواى اصفهان افزود: 
ــى استان صرفا از طريق  هم اكنون پيش بينى هوا در اداره كل هواشناس

ايستگاهى كه در همان مجموعه واقع شده است، انجام مى شود.
ــع از جمله روز  ــيارى از مواق ــل در بس ــه همين دلي ــح كرد: ب وى تصري
ــوا، اداره كل حفاظت  ــق ه ــدن وضعيت دقي ــته بدليل اعالم نش گذش
ــايت  ــاس گزارش س ــتان به صورت ناگهانى و براس ــت اس محيط زيس
ــوند  ــع شد.تركاش ــوا مطل ــت ه ــدن وضعي ــالم ش ــواره اى از ناس ماه
ــط  ــرارى آلودگى هوا كه توس ــى وضعيت اضط ــتور العمل اجراي به دس
ــاره كرد و  ــده است، اش ــتگاه ها ابالغ ش ــور تنظيم و به دس وزارت كش
ــخيص،  ــث چگونگى تش ــه مبح ــتور العمل در س ــن دس ــت: در اي گف
اطالع رسانى و اقدامات اجرايى براى سه وضعيت هشدار، اضطرار و بحران

 برنامه ريزى شده است.
ــت كه در آن غلظت  ــان كرد: وضعيت هشدار وضعيتى اس وى خاطرنش
ــتگاههاى پايش بين 101 تا 200  ــده در ايس ــنجش ش آالينده هاى س
ــت كه غلظت  ــرار را زمانى دانس ــوند، وضعيت اضط ــرد. تركاش قرار گي
ــاى پايش بين  ــتگاه ه ــده در ايس ــنجش ش ــك از آالينده هاى س هر ي
ــده ها بيش  ــت بحران غلظت آالين ــرار گيرد و در وضعي 201 تا 300 ق
ــه موقعيت هر  ــر يك از اين س ــود.وى تصريح كرد: در ه از 301 مى ش
ــامل  ــه كارگروه كاهش آلودگى هوا ش ــتگاههاى زير مجموع يك ازدس
ــت، درمان و آموزش پزشكى،  محيط زيست، هواشناسى، وزارت بهداش
ــهردارى هاى  ــروش، وزارت نفت، صنايع و معادن، ش وزارت آموزش و پ
ــتان، جمعيت  ــهرهاى در معرض آلودگى، فرمانده ناحيه انتظامى اس ش
هالل احمر، صدا و سيما و خبرگزارى جمهورى اسالمى بايد اقدامات الزم

 را انجام دهند.

سنت حسنه ى وقف بايد
 با شيوه هاى جديد به كارگرفته شود

بالن پيش بينى هوا 
در هواشناسى اصفهان وجود ندارد

دهمين نمايشگاه بين المللى صنايع و  ــد، تجهيزات زاينده رود ــين آالت خط تولي ماش
صنعتى و كارگاهى و نخستين نمايشگاه 

تخصصى ابزار آالت، خدمات و نظافت صنعتى گشايش يافت.
ــور 135 ــاه ،با حض ــتم آبان م ــا هش ــگاه پنجم ت ــن نمايش  اي
ــارس، اراك،  ــتان هاى تهران، اصفهان، ف ــركت كننده از اس  ش
آذربايجان شرقى و غربى و خراسان رضوى در محل نمايشگاه هاى 
ــتان اصفهان واقع در پل شهرستان داير است .در  بين المللى اس
ــزار متر مربع ــى بالغ بر 9 ه ــن دوره 135 مجموعه در فضاي اي
ــركت هاى ماشين سازى و افزايش   مشاركت كرده اند.حضور ش
ــگاه از خصوصيات نمايشگاه سال  20 درصدى مساحت نمايش

جارى به شمار مى رود.
نبود صادرات، چالش توليد اصفهان

محمد مجيرى، معاون بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان در حاشيه افتتاح دهمين نمايشگاه  
صنعت و اولين نمايشگاه تخصصى ابزارآالت، خدمات و نظافت 
ــور واحدهاى  ــه اينكه بروز و ظه ــاره ب صنعتى در اصفهان با اش
توليدى در نمايشگاه ها اتفاق مى افتد، اظهار داشت: در اين راستا 
بايد توجه داشته باشيم كه شركت نمايشگاه هاى استان اصفهان 

طى سال هاى اخير اقدامات ارزنده اى را داشته است.
ــتان اصفهان به دليل  وى با بيان اينكه واحدهاى توليدى در اس
نبود صادرات دچار مشكل هستند، افزود: بايد توجه داشته باشيم 
ــركت ها و صنايع توليدى  كه مديريت صادرات در كنار تمام ش

ايجاد شود.
مجيرى با اشاره به حضور هيات هاى خارجى در استان اصفهان 
ابراز داشت: با شرايط فعلى آينده خوبى براى اقتصاد پيش بينى 
ــتان  ــوژى روز در صنايع اس ــود.وى در ادامه نبود تكنول مى ش
اصفهان را نيز ضعف بزرگ توليد استان خواند و افزود: بسيارى 
از محصوالت توليدى در استان به ويژه در بخش سنگ كيفيت 
مناسب براى صادرات را ندارند و از اين رو بايد نسبت به واردات 

تكنولوژى اقدام كنيم.
معاون بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
ــاره به اينكه نبود مواد اوليه و نقدينگى از  ــتان اصفهان با اش اس
ديگر چالش هاى پيش روى صنعت كشور است، اظهار داشت: 
ــز با همكارى  ــيم كه دولت نمى تواند ج ــته باش بايد توجه داش
ــتان اصفهان  ــخه خوبى را براى صنعت اس بخش خصوصى نس

بپيچد.
پژوهش، الزمه صادرات محصوالت توليدى است

ــتان  محمدرضا طالبيان، دبير خانه صنعت، معدن و تجارت اس
ــان اينكه تحريم هاى  ــز در در جمع خبرنگاران با بي اصفهان  ني
ــور و به  ــكالت را براى صنايع كش ــى و خارجى عمده مش داخل
ــت:  ــت، اظهار داش ــتان اصفهان ايجاد كرده اس ويژه صنايع اس
ــدن  ــتگاه هاى مختلف و اجرايى نش جزيره اى عمل كردن دس
ــور نيز از ديگر داليلى  قوانين و مقررات در خصوص صنايع كش

است كه به مشكالت صنعت دامن زده است.
وى بلوكه شدن پول ايران در برخى از كشورها را نيز از ديگر داليل 
ــل نبود توانايى صادرات به  ضعف اقتصاد و صنايع داخلى به دلي
اين كشورها دانست و گفت: همچنين برخى تصميمات نابه جا
 در خصوص واحدهاى توليدى مشكالت صنايع را رقم زده است.

ــراى افزايش  ــى ب ــا بيان اينكه انجام كارهاى پژوهش طالبيان ب
ــتان  ــاق صنعت، معدن و تجارت اس ــتور كار ات صادرات در دس
اصفهان است، افزود: ما بر اين تالشيم تا با انجام تحقيق و پژوهش 

مشكالت اقتصادى استان اصفهان را مرتفع سازيم.
وى گرايش واقعى به اقتصاد مقاومتى را نيز از ديگر راهكارهاى 
ــت: در اين راستا  ــت و ابراز داش ــكالت اقتصادى دانس حل مش
ــراى صنايع  ــاز ب ــهيل س ــت كه برخى قوانين تس ضرورى اس
مصوب شود. دبير خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
فعاليت بخش خصوصى در اقتصاد كشور را نيز امرى مهم خواند 
و گفت: دولت نيز بايد تسهيالت بانكى را براى نجات صنايع در 

اختيار آنها قرار دهد.  

ذخيره توليدات در انبارها، چالش صنايع استان
ــوى الرگانى، نماينده مردم  ــيد ناصر موس ــالم س حجت االس
فالورجان در مجلس شوراى اسالمى نيز در ادامه اين نشست با 
اشاره به اينكه در حال حاضر بسيارى از توليدات صنايع استان 
اصفهان در انبارها ذخيره شده اند، اظهار داشت: بايد توجه داشته 
باشيم كه اين مشكل براى تمام صنايع استان ايجاد شده است و 

شامل حال صنعتى خاص نيست.
وى واردات بى رويه كاالهاى خارجى و كاهش توان خريد مردم 
ــدن  ــته ش به دليل ركود حاكم بر بازار را مهم ترين داليل انباش
ــت: بر  ــت و بيان داش كاالهاى توليدى در انبار كارخانه ها دانس
اثر وضعيت موجود از ابتداى سال جارى تاكنون 10 هزار كارگر 
استان اصفهان از كار بيكار شده اند، كه بخش عمده آن از صنايع 
ــت. نماينده مردم فالورجان در مجلس شوراى  انتخاب بوده اس
اسالمى با اشاره به اينكه دولت و مجلس بايد با استفاده از توليد 
داخل اين امر را در جامعه نيز نهادينه كنند، اضافه كرد: اين در 
ــووالن حتى از پذيرايى  حالى است كه در برخى از مهمانى مس

خارجى به جاى توليدات مرغوب خارجى استفاده مى شود.
ــور  وى افزود: برخى مى گويند كاالها به صورت قاچاق وارد كش
ــت كه بايد توجه داشته باشيم كه  ــوند و اين در حالى اس مى ش
ــه صورت قاچاق وارد  نمى توان كااليى همچون يخچال و...  را ب
ــى نياز به طى  ــور كرد چرا كه واردات اين كاالها به هر روش كش
ــوى الرگانى در ادامه با  مراحل ادارى دارد. حجت االسالم موس
ــگاه هاى بين المللى مى تواند به  اشاره به اينكه برگزارى نمايش
توليد كمك قابل توجهى داشته باشد، اظهار داشت: فضاى توليد 
و توسعه در كشور باز شده است و در اين راستا بايد با اتكا به علم و 
دانش از اين فضا بهترين بهره ورى را داشته باشيم. وى دعوت از 
سرمايه گذاران براى تبديل ايده جوانان به عمل را نيز امرى مهم 
ــيارى از ايده هاى جوانان قربانى سهولت  خواند و ادامه داد: بس
واردات كاالهاى مشابه مى شود كه در اين زمينه بايد توجه كافى 

از سوى دولتمردان صورت پذيرد.

در راستاى گسترش تكنولوژى، خدمات بانكدارى متمركز، ترويج فرهنگ 
استفاده از پول الكترونيك، تسهيل فرآيند پرداخت قبوض و جلوگيرى 
از مراجعات غير ضرورى به شعب بانك ها  و به تبع آن كاهش ترافيك و 
ــرويس پرداخت غير حضورى قبوض ايجاد و در اختيار  آلودگى هوا،  س
عموم قرار گرفته است، و خوشبختانه  اين حركت در دهه اخير  با توجه به  

ايجاد و تنوع  فناورى هاى نوين  با رشد خوبى همراه بوده است.
امروزه وسايل ارتباط جمعي به قدرى فراگير و  باعث آسان شدن كارها 
شده كه شايد اگر بگوييم كه در عصر حاضر بدون تلفن و اينترنت كاري 
ــيربهره گيرى از  ــيم. در اين مس ــش نمي رود، اغراق نكرده باش از كار پي
ــتان اصفهان نيز ، حدود يك سال است كه به  تكنولوژى،  شركت گاز اس
ــازى پرداخت غير حضورى قبوض گاز  صورت جدى اقدام به فرهنگ س
ــت. به گزارش روابط عمومى شركت گاز  بهاى مشتركين خود نموده اس
استان اصفهان، رييس امور مالى وصاحب حساب اين شركت، با اشاره به 
اهميت فرايند الكترونيكى كردن خدمات و گسترش دولت الكترونيك 
ــرعت بخشيدن به امور ،  ــت: حركت در اين مسير عالوه بر س اظهار داش
ــيف اهللا مشايخى، با اشاره به  باعث تكريم ارباب رجوع نيز خواهد شد.س
مزاياى پرداخت غير حضورى قبوض بيان كرد: در اين راستا مشترى بدون 
مراجعه به بانك مى تواند از طريق  يكى از روش هاى الكترونيكى از جمله ؛
دستگاه هاى خود پرداز ، تلفن بانك ، همراه بانك ، پايانه هاى فروشگاهى 

(POS) و اينترنت ، نسبت به واريز قبض خود اقدام نمايد. 
ــوض را  ــت غيرحضورى قب ــاى پرداخ ــن مزاي ــم تري ــى از مه وى، يك
ــا اين كار  ــت و عنوان كرد: ب ــتركان دانس ــرى از اتالف وقت مش جلوگي
ــده ، در كمترين زمان ممكن به شركت گاز  اطالعات قبوض پرداخت ش
ــتان  ــركت گاز اس ــاب ش ــود.  رييس امور مالى و ذى حس وصول مى ش
ــد پرداخت قبوض گاز  ــال حاضر 97 درص ــا بيان اينكه در ح اصفهان، ب
شهر اصفهان به صورت غيرحضورى پرداخت مى شوند گفت: در 6 ماهه 
گذشته 4ميليون و 54 هزار و 557 فقره قبض گاز در سطح استان صادر 
 19 ، POS  ــت كه  24 درصد اين قبوض از طريق دستگاه هاى شده اس
درصد دستگاه هاى خود پرداز ،15 درصد تلفن بانك، 12درصد موبايل 
بانك، 4درصد  اينترنت بانك و 4درصد نيز از طريق  پيام كوتاه پرداخت 
ــاره به اينكه پرداخت غير حضورى  قبوض در  شده است. مشايخى با اش
ــركت بيش از 20ميليارد و 270ميليون ريال  6ماه گذشته براى اين ش
صرفه جويي داشته است،  افزود:  پرداخت قبوض گاز در سطح استان 79 
درصد به صورت غير حضورى و 21 درصد به صورت حضورى انجام مى 
گيرد كه 19 درصد  آن مربوط به قبوض مشتركين روستايى مى باشد كه 
از زيرساخت هاى الكترونيكى  به اندازه كافى برخوردار نبوده اند.وى بيان 
ــاخت هاى الزم براى پرداخت غيرحضورى  داشت: با فراهم شدن زيرس
قبوض در نقاط مختلف استان اين موضوع با استقبال چشمگير مشتركان 
ــهروندان در اين زمينه جاى  ــده كه همكارى ش ــتانى مواجه ش هم اس
ــركت گاز استان اصفهان  ــاب ش تقدير دارد. رييس امور مالى و ذى حس
يادآور شد: در راستاى رفاه حال مشتركان، شركت گاز استان اصفهان با
ــتان تفاهم نامه همكارى در زمينه پرداخت قبوض گاز به   بانك هاى اس
صورت الكترونيكى انعقاد كرده است و هم استانى ها مى توانند در تمامى 
ــبت به پرداخت قبوض خود از طريق پايانه هاى  ــبانه روز نس ساعات ش

الكترونيكى، تلفن بانك ها و همراه بانك ها اقدام كنند.

دكتر رسول زرگرپور گفت: الزم است يك برنامه ي منسجم همراه 
با عزت و كرامت در خصوص بازگشت مهاجرين توسط نهادهاي 

بين المللي تدوين و به اجرا گذاشته شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري اصفهان، دكتر رسول 
ــازمان ملل در امور  زرگرپور در ديدار رييس دفتر نمايندگي س
پناهندگان و نمايندگان شش كشور كمك كننده به پناهندگان  
با ايشان، ضمن ابراز خرسندي از اينكه اين هيات بعد از برگزاري 
همايش ژنو  به فوريت به ايران سفر كرده است، گفت: اين نشان از 
توجه جدي اين هيات به اين موضوع مهم است و در نظر دارد كه 

مصوبات آن اجالس زودتر اجرايي گردد.
ــان در طول ــران و اصفه ــه اي ــا بيان اينك ــتاندار اصفهان ب اس
ــادي از مهاجران  ــداد زي ــالب ميزبان تع ــال هاي بعد از انق  س
ــورها بوده است،  ــتان، عراق و بعضا ديگر كش كشورهاي افغانس
اظهارداشت:  فكر مي كنم كه بعد از سرازير شدن سير مهاجران 
ــورها موضوع مهاجران  ــورهاي اروپايي، اين كش سوريه به كش
ــول زرگرپورافزود: در طول 30 سال  ــتر حس كردند. رس را بيش
ــير مهاجران روبه رو بوده است  گذشته ايران حداقل سه بار با س
و اين در حالي است كه ايران امكانات و حمايت هاي كشورهاي 
اروپايي را نيز نداشته است. وي به اشاره به اينكه ايران با داشتن 
ــاله و آموزه هاي ديني و فرهنگي و   سابقه ي فرهنگي 5 هزار س
حق همسايگي سعي كرده است كه ميزبان خوبي براي مهاجرين 
ــيار  ــك ها و حمايت هاي بس ــد؛ تصريح كرد: برخالف كم باش
محدود، ايران سعي كرده است كه به بهترين شكل از مهاجران 
ميزباني كند. زرگرپور با بيان اينكه سابقه ي زندگي مسالمت آميز 
ــال قبل مردم اصفهان با اقوام و اديان مختلف به بيش از 400 س
ــت: اين امر به يك فرهنگ عمومي در   باز مي گردد، اظهارداش
اصفهان تبديل شده است و آموزه هاي ديني به ما توصيه مي كند 
كه با پناهندگان و مهاجرين و همه ي كساني كه با مشكل مواجه 

شده اند رفتاري مسالمت آميز داشته باشيم.
ــتاني صنعتي، كشاورزي و  وي افزود: به دليل اينكه اصفهان اس
ــتغال در اين استان نسبت به ديگر  توريستي است و امكانات اش
ــت نزديك به 15 درصد از مهاجران قانوني  ــتان ها بيشتراس اس

كشور در اصفهان زندگي مي كنند.
ــاس آخرين آمار بيش از ــد: بر اس ــتاندار اصفهان يادآور ش اس
ــتان به صورت رسمي و بر   175 هزار نفر مهاجر از كشور افغانس
اساس برآوردها بيش از 100 هزار نفر مهاجرغير قانوني در استان 

زندگي مي كنند.
مدير ارشد استان وجود مهاجران غيرقانوني را يكي از اصلي ترين 
ــمرد و افزود: آمار دقيقي از تعداد اين  ــتان برش چالش ها در اس
مهاجران در استان وجود ندارد و بخشي از آسيب هاي اجتماعي 
كه توسط مهاجرين افغانستاني ايجاد مي شود عمدتا به مهاجران 

غير قانوني اختصاص مي يابد.
ــتاندار اصفهان افزود: ايران هيچ زماني مهاجرين را به عنوان  اس
شهروند درجه ي دو تلقي نكرده است و به همين دليل شايد در 
دنيا كمترين تعداد تجمعات مهاجرين را در ايران و اصفهان داريم. 
ــر از مهاجرين در  ــزار نف ــه بيش از 45 ه ــا بيان اينك زرگرپور ب
ــغل هاي مختلف و 50 هزار نفر از دانش آموزان افغانستاني و  ش
ديگر مهاجرين در مدارس عادي و حدود دو هزار نفر از اين افراد 
در دانشگاه هاي استان مشغول مي باشند و درصد قابل توجهي 
از تخت هاي بيمارستاني به مهاجرين اختصاص داده شده است، 

ــن در توزيع امكانات با  ــان مي هد كه مهاجري گفت: اين امر نش
شهروندان ايراني يكسان و برابر هستند.

ــور ايران وبه ويژه اصفهان حق برادري،  وي با اشاره به اينكه كش
اسالمي و همسايگي را در قبال مهاجرين ادا كرده است ، افزود: من 
بسيار خوشحالم كه در بيانيه ي پاياني اجالس اخير در خصوص 
بازگشت داوطلبانه و همراه با كرامت و عزت مهاجرين تاكيد ويژه 
شده است.  استاندار اصفهان اضافه كرد: يك برنامه ي منسجمي 
در خصوص بازگشت مهاجرين بايد توسط نهادهاي بين المللي 

تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود.
ــكر از كمك هايي كه تاكنون از سوي  رسول زرگرپور ضمن تش
نهادهاي بين المللي در خصوص مهاجرين صورت گرفته، گفت: 
اين كمك ها كفايت هزينه هاي مهاجرين را نمي كند و نياز است 
ــور ايران زندگي مي كنند بيشتر مورد  كه مهاجريني كه در كش

توجه كشورهاي كمك كننده قرار گيرند .
ــتان اصفهان  وي با بيان اينكه اين مهاجران 1600 كالس در اس
نياز دارند، افزود: در حال حاضر كمك هاي بين المللي تنها يك 
مدرسه ي 10 كالسه را پوشش داده است و اين نوع كمك ها بايد 

بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 
 استاندار اصفهان افزود: ارائه ي خدمات ايران به مهاجران منوط به 
كمك هاي بين المللي نيست،  ولي با توجه به تحريم هاي ظالمانه 
ــكالت و محدوديت هاي موجود و نرخ بيكاري  عليه ايران و مش
12 درصدي در استان اصفهان نيازمند كمك هاي بيشتر در اين 

خصوص هستيم.
زرگرپور اظهار اميدواري كرد كه حضور اين نمايندگان در استان 
اصفهان و بازديد از اقدامات صورت گرفته ي استان در خصوص  
ميزان هزينه هاي صورت گرفته، موجب تقويت انگيزه در جهت 

افزايش كمك ها باشد.
ــت هاي  ــير مهاجرت به اروپا به سياس ــاره به اينكه س وي با اش
ــتان بازمي گردد،  ــور ها در سوريه ، عراق و افغانس غلط اين كش

ــور درگيري وجود نداشته باشد  تصريح كرد:  اگر در اين سه كش
ــت و وجود جنگ و  ــورت نخواهد گرف هيچگاه مهاجرت نيز ص
خونريزي در اين كشورها نيز به سياست هاي غلط و مداخله هاي
 غير مسووالنه ي ساير كشورها در امور داخلي آن ها بر مي گردد. 
ــالمي ايران هميشه اذعان  استادار اصفهان افزود: جمهوري اس
ــورها بايد اجازه دهند كه مشكالت منطقه  ــت كه كش كرده اس
توسط كشورهاي منطقه حل شود كه در اين صورت شاهد وقوع 

اين مشكالت نخواهيم بود و مهاجرتي صورت نخواهد گرفت.   
فعاليت هاي خوب ايران در امور پناهندگان از هر زاويه در 

جهان نمونه است
سيوانكا داناپاال، نماينده كميسارياي عالى سازمان ملل متحد در 
امورپناهندگان در ايران نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندي از 
آگاهي و اطالعات خوب استاندار اصفهان در خصوص مهاجرين 
گفت: اجالس اخير بسيار مثبت و مفيد بود و همه ي كشورها در 
خصوص فعاليت هاي ايران براي مهاجران اذعان كردند كه اين 
كشور در 35 سال گذشته فعاليت هاي مهمي را انجام داده است.

سيوانكا داناپاال با بيان اينكه جامعه هاي بين الملل به دنبال راه 
حل براي حل مشكالت افغانستان و رسيدن اين كشور به امنيت 
ــتاني  و ثبات و همچنين كمك به مهاجران و پناهندگان افغانس
است، افزود:  تمركز براي رسيدن به راه حل، يك روند است و در 
ــورهاي كمك كننده در راستاي  حال حاضر نيز نمايندگان كش
ــرده را  ــيار فش همين روند حركت مي كنند و يك برنامه ي بس

پيگيري مي كنند.
ــفر به ايران با مقامات اين كشور   وي افزود: در جلساتي كه در س
ــه درك بهتري از  ــه نمايندگان ب ــت، اميدواريم ك صورت گرف
ــود  ــدگان انجام مي ش ــه پناهن ــراي كمك ب ــا كه ب فعاليت ه

دست يابند.
داناپاال تاكيد كرد: ما براي دريافت بودجه فقط از طريق كميساريا 
ــاس تاكيد نمي كنيم بلكه ما به دنبال راه حل هاي پايدار بر اس

 راه حل هاي راهبردي هستيم كه مي تواند به هرشكلي منجر به 
كمك به پناهندگان شود.

نماينده كميسارياي عالى سازمان ملل متحد در امورپناهندگان 
در ايران نهايي شدن توافق بيمه ي همگاني سالمت را از اقدامات 
بسيار خوب برشمرد و افزود:  از هر زاويه كه به اين امر نگاه شود 
يكي از اتفاقات منحصر به فرد رخ داده و ايران را در بين كشورهاي 

كمك كننده به پناهندگان نمونه مي كند.
ــيار مهم و منحصر به فرد ديگر  ــاله ي بس وي اظهارداشت: مس
ــالمي ايران بر پذيرش همه ي كودكان  دستور رهبرانقالب اس
ــي و اجرايي  ــتيم كه عمل ــود و ما  آگاه هس ــدارس ايران ب در م
ــه ي  زيادي را  ــتورالعملي تالش هاي بي وقف كردن چنين دس
ــت براي اجرايي  ــاريا ممكن اس مي طلبد و گرچه منابع كميس
كردن اين گونه فعاليت ها بسيار ناكافي باشد ولي ما از ارتباطاتي 
ــن امر تالش  ــردن و تبليغ اي ــي ك ــت اجراي ــم در جه كه داري

خواهيم داشت.    
ــل در امور  ــازمان مل ــر نمايندگي س ــت رييس دفت گفتني اس
پناهندگان كه به همراه نمايندگان شش كشور(دانر) كمك كننده 
به پناهندگان از كشورهاي آلمان، استراليا، نروژ، دانمارك، ژاپن و 
تايلند به اصفهان سفر كرده اند بازديد از مدرسه ي سقا كه از محل 
كمك هاي كميساريا ساخته شده وهمچنين بازديد از طرح هاي 

اشتغال زايي افغانستاني را در برنامه هاي سفر خود قرار داده اند.
 بررسي 221 پرونده واحدهاي توليدي در كارگروه تسهيل 

و رفع موانع توليدي نهايي شده است
ــون 800 پرونده به  ــول زرگرپور همچنين گفت: تاكن دكتر رس
كارگروه تسهيل و رفع موانع توليدي ارسال شده است كه 221 
ــده، نهايي گرديده است. وى  مورد از 294 پرونده  ي بررسي ش
در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليدي استان گفت: سفر وزير 
كشور بيشتر در خصوص آشنا كردن ايشان با مسائل اقتصادي 

استان صورت گرفت.
استاندار اصفهان با بيان اينكه در جلسه ي شوراي اداري با حضور 
وزير كشور تقريبا تمامي سخنرانان در خصوص مسائل اقتصادي 
صحبت كردند، گفت: گزارش 10 صفحه اي در خصوص مسائل 
ــا و مزيت ها ،  ــتان تهيه و عالوه بر بيان ظرفيت ه اقتصادي اس
ــكالت براي  ــكالت و موانع و از طرفي راهكارهاي حل مش مش

ايشان ارسال شد.
وي با اشاره به بحث هاي صورت گرفته در خصوص تورم، ركود، 
ــردم و فعاالن اقتصادي و ...  بعد رواني ركود و تورم و انتظارات م
ــن  ــورم و ركود از نظر علمي و اجرايي كامال روش گفت: ارتباط ت

است و اكنون زمان اقدام فرا رسيده است.  
زرگرپور نقطه نظرات عنوان شده در خصوص بسته ي اقتصادي 
دولت در اين جلسه را بسيارخوب ارزيابي كرد و گفت: اين نقطه 
ــد زيرا اين نظرات كه توسط  نظرات به دولت منعكس خواهد ش
فعاالن اقتصادي بيان شد ، داراي بعد كارشناسي و بسيار مفيد و 
موثر مي باشد.گفتني است در اين جلسه موارد مربوط به 5 واحد 
صنعتي بزرگ بررسي گرديد و راهكارهاي مناسبي در جهت رفع 

مشكالت آنها به تصويب رسيد.
ــروه  ــه كارگ ــده ب ــون 800 پرون ــت تاكن ــر اس ــايان ذك ش
ــه  ــت ك ــده اس ــال ش ــدي ارس ــع تولي ــع موان ــهيل و رف تس
ــي ــده، نهاي ــي ش ــده  ي بررس ــورد از 294 پرون 221 م

 شده است.

97 درصد قبوض گاز شهراصفهان
 غيرحضورى پرداخت مى شود

در افتتاح دهمين نمايشگاه صنعت مطرح شد:

امسال 10هزار اصفهانى بيكار شدند

استاندار اصفهان تاكيد كرد؛

لزوم تدوين برنامه منسجم همراه با كرامت، براى بازگشت مهاجران 



ــن تعداد بازى هايى كه  ــيت ها يعنى بيش تري در اين گزارش، برترين كلين ش
گلرها دروازه  خود را بسته نگه داشتند در تاريخ ليگ جزيره بررسى شده است.

ــت خود براى  ــه مى تواند از دس ــت ك ــتى اس ــت گلر در فوتبال، تنها پس پس
حفظ توپ استفاده كند ولى نه در همه جا آن هم فقط در محوطه مخصوص 
ــود.  ــود او بازى برگزار نمى ش ــه در صورت نب ــت ك ــود و تنها بازيكنى اس خ
ــداد بازى هايى  ــى بيش ترين تع ــيت ها يعن ــن گزارش، برترين كلين ش در اي
ــگ جزيره  ــخ لي ــتند، در تاري ــه داش ــته نگ ــود را بس ــا دروازه  خ ــه گلره ك
بررسى شده است.10 گلر كه برترين كلين شيت را در تاريخ ليگ برتر انگليس 

داشتند به ترتيب زير است:
1-ديويد جيمز:ديويد جيمز ،گلر تيم ليورپول كه سابق حضور در باشگا ه هاى 
ــت هام، استون ويال، منچستر سيتى را دارد ،توانست در 170 بازى ،دروازه  وس

خود را بسته نگه دارد كه برترين كلين شيت تاريخ ليگ برتر انگليس است.
ــال 2004 از تيم رن فرانسه  ــطوره اى چلسى كه در س 2- پيتر چك:گلر اس
به اين تيم پيوست و در سال 2015 به تيم توپ چى هاى لندن پيوست، چك 

توانسته كه در 167 بازى دروازه خود را بسته نگه دارد.
3- مارك شوارز:گلر استراليايى كه اكنون در تيم لستر سيتى است و سابقه 
ــى و فوالم را دارد توانسته است در 152 بازى دروازه  حضور در تيم هاى چلس

خود را بسته نگه دارد.
ــنال كه به همراه اين  ــنا براى طرفداران آرس 4- ديويد سـيمن:چهره نام آش
ــيتى پيوست و در ــيد و سپس به تيم منچستر س ــال ها خوش درخش تيم س
ــى كرد، وى با ــت از دنياى فوتبال خداحافظ ــال 2004 به علت مصدومي  س

 142 بازى در رده چهارم قرار دارد.
ــتال پاالس آغاز كرد و  5- نايجـل مارتين:مارتين بازى خود را با تيم كريس
سپس به ليدز يونايتد و اورتون رفت. او با 138 بازى ، بدون دريافت هيچ گلى 

در رده پنجم قرار دارد.
ــا تيم  لك لك ها  ــال از عمر خود را ب ــپانيايى كه 9 س 6- پـه په رينا:گلر اس
ــت به همراه اين تيم قهرمان ليگ قهرمانان اروپا شود، با  ــپرى كرد و توانس س

134 بازى در رده ششم قرار دارد.
7- فان در سـار - براد فريدل:گلر اسطوره اى شياطين سرخ كه سال ها براى 
ــى يك گل در رده هفتم  ــرد با 132 بازى بدون دريافت حت ــا دروازبانى ك آنه
قرار دارد كه همين رقم را برد فريدل، گلر امريكايى هم با تيم هاى ليورپول و 

استون ويال داشته است.
ــهرت خود را  ــانه اى دانماركى كه بيش ترين ش 8- پيتر اشـمايكل:گلر افس
ــت با 129 بازى ، موفق درمصون ــياطين سرخ به دست آورده اس به همراه ش

 نگه داشتن دروازه اش، در رده هشتم قرار دارد.
ــش را در ــتر يونايتد فوتبال ــا منچس ــى كه ب ــر امريكاي 9- تيـم هاوارد:گل
ــاكان گلر ــم اورتون رفت كه كم ــپس به تي ــروع كرد و س ــگ انگليس ش  لي

 اين تيم است، وى با 128 بازى در رده نهم قراردارد.
10- شى گيون:دروازبان ايرلندى كه سابقه بازى در تيم هاى بلكبرن، نيوكسل، 

منچستر سيتى و استون ويال را دارد با 113 بازى در رده آخر قرار دارد.
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سيرى در دنياى ورزش

10 گلر برتر تاريخ ليگ جزيره از نظر 
«كلين شيت ها» چه كسانى هستند؟

ــيا  ــن روز از رقابت هاى قهرمانى تنيس روى ميز قهرمانى آس در آخري
ــت يافتند. در ادامه  ــورمان به نشان هاى رنگارنگ دس نمايندگان كش
ــيا، تيم  ــز قهرمانى آس ــاى تنيس روى مي ــى رقابت ه ــابقات تيم مس
كالس 4 متشكل از معصومى، شيخ زاده و رضايى با غلبه بر چين تايپه 
به فينال راه يافته با پذيرش شكست مقابل كره به نشان نقره و عنوان
 نايب قهرمانى رسيدند. در كالس 2 نيز تيم ايران متشكل از جانفشان، 
ــان طال دست يافتند و تيم كالس 8 متشكل  رنجبر و برونجانى به نش
ــان برنز را از آن  ــادى فر با برد مقابل هند نش از هاتفى، جعفرى و ارش
خود كردند. بدين ترتيب پرونده كاروان ايران در اين مسابقات با كسب 

نتايج زير بسته شد:
ــن جانفشان، عنوان سوم  ــان برنز كالس 2، حس بخش انفرادى: نش
(بدون مدال) كالس يك، مهران وصلتى، در اين بخش به علت كم بودن 

تعداد شركت كنندگان توزيع مدال صورت نگرفت.
ــان طال كالس 2،  نشان نقره كالس 4،  نشان برنز  بخش تيمى:  نش

كالس 8، نشان برنز كالس 9.  
ــاه به ميزبانى  ــان م ــا 6 آب ــيا از 2 ت ــى 2015 آس ــاى قهرمان رقابت ه
ــه به حضور  ــد و با توج ــور اردن برگزار ش ــان، پايتخت كش ــهر ام ش
ــوده و امتيازات  ــيايى از اهميت ويژه اى برخوردار ب ــم هاى برتر آس تي
ــهميه پارالمپيك ريو ــب س ــده در رنكنيگ بين المللى و كس كسب ش

 موثر است. 

ــب  ــن موفق به كس ــم در ژاپ ــر نتواني ــت: اگ ــال گف ــوش واليب  ملى پ
سهميه المپيك شويم، بهتر است همانجا بمانيم و ديگر برنگرديم!

ــا رفتن وى مى تواند  ــودى،  در  رابطه با كواچ و اين كه آي ــهرام محم  ش
ــب سهميه المپيك باشد؟ اظها ر كرد:  به ضرر تيم  ملى واليبال براى كس
ــد كه آيا او هدايت  ــه اخير كواچ و داورزنى مشخص خواهد ش در جلس
ــر، اما به  هر  حال من  ــت يا خي ــم  ملى واليبال را برعهده خواهد داش تي
ــت  ــان كمى كه تا المپيك باقى  مانده اس ــتم با توجه به زم معتقد هس
ــان دارد ماندن وى مى تواند به واليبال كشور  ــناختى كه از ملى پوش و ش
ــيون است كه وى با  كمك كند. البته اين نظر كادرفنى و رييس فدراس

واليبال ا د ا مه  دهد يا خير.
ــرايط كنونى ــه در ش ــه  كرد : البت ــه ا ضاف ــال در ادام ــوش واليب  ملى پ
ــرار گيرد  ــاى كواچ ق ــرمربى ديگرى ج ــر س ــد اگر ه ــه نظر مى رس  ب
ــكاران ندارد بايد زمان زيادى را  ــبت به ورزش ــناخت كافى نس چون ش
صرف كند كه در ابتدا از نظر فنى ورزشكاران را بشناسند و سپس براى 
ــهميه المپيك برنامه هاى ويژه  اى را طراحى كند. بنا بر اين به  ــب س كس
ــد با حضور هر سرمربى ديگرى به جز كواچ يك مقدار براى  نظر مى رس
گرفتن سهميه دچار مشكل خواهيم شد، اما به  هر  حال بايد منتظر ماند 
تا ببينيم كه آيا وى با داورزنى به توافق الزم براى ماندن مى رسد يا خير.

ــانى كه  ــه تمامى كس ــه ب ــا حمل ــال ب ــى فوتب ــيون جهان ــس فدراس ريي
ــس اتحاديه ــد، ريي ــم كرده ان ــالس مته ــى و اخت ــاد مديريت ــه فس او را ب
ــفته بازار فعلى، در  ــه آش ــت ك ــى دانس ــر ماجراي ــا را آغازگ ــال اروپ  فوتب
ــه  ــى را ب ــل پالتين ــر؛ ميش ــپ بالت ــت. س ــود آورده اس ــه وج ــا  را ب فيف
ــه وى ــخصى ب ــه ش ــا و حمل ــاد در فيف ــاله فس ــردن مس ــخصى ك ش
ــالق فيفا  ــوى كميته اخ ــى از س ــد پالتين ــه مانن ــر ك ــرد. بالت ــم ك  مته
ــال ندارد و  ــى در حوزه فوتب ــه فعاليت ــام هيچ گون ــق انج ــراى 90 روز ح ب
ــورو را  ــادل 2ميليون ي ــى مع ــش رقم ــال پي ــه چهار س ــت ك ــم اس مته
ــت، گفت:  ــى پرداخته اس ــا به پالتين ــه فيف ــى از خزان ــورت غيرقانون به ص
ــش و به خصوص  ــال پي ــه س ــدم چون از س من، هدف اول همه حمالت ش
ــن  ــت م ــر نمى خواس ــا ديگ ــل، يوف ــى 2014 برزي ــام جهان ــس از ج پ
ــان حامى من  ــيون ها همچن ــاير كنفدراس ــا س ــم. ؛ ام ــا باش ــس فيف ريي
ــد.  ــد اما موفق نش ــار كن ــه مرا بركن ــت ك ــعى داش ــط يوفا س ــد. فق بودن
ــم به عنوان  ــن باز ه ــه راه انداختند م ــن ب ــه عليه م ــونامى ك ــى با س حت
ــه ــوع را ب ــپس موض ــا س ــه داد: آنه ــدم. وى ادام ــاب ش ــس انتخ ريي
ــد، مى بينيد  ــگاه كني ــته ن ــر به گذش ــد و اگ ــاع دادن ــا ارج ــه اروپ  اتحادي
ــد  ــرد و تأكي ــادر ك ــه ص ــن قطعنام ــه م ــار علي ــا دوب ــه اروپ ــه اتحادي ك
ــارز دخالت  ــداق ب ــن مص ــود اما اي ــاب ش ــر نبايد انتخ ــه بالت ــت ك داش
سياست در ورزش بود. يوفا به ويروس ضدفيفا كه سال ها قبل از آغاز رياست 

من شايع بود، مبتال شده است. آنها ويروس آنتى فيفا دارند.

رقابت هاى قهرمانى تنيس روى ميز معلولين آسيا؛ 
ايران به نشان طالى بخش تيمى دست يافت 

شهرام محمودى؛
 بدون كواچ كسب سهميه المپيك 

سخت تر مى شود 

بالتر؛
پالتينى، جنگ را با من آغاز كرد 

ــك، درحالى به خاطر بقا  ــه دار كميته ملى المپي خزان
ــمت خود استعفا كرده  ــيون تيروكمان از س در فدراس
ــزارى مجمع انتخاباتى  ــه وزارت ورزش را براى برگ ك
ــر دوراهى  ــدم برگزارى آن بر س ــيون يا ع اين فدراس
قرار داده است.بحث دوشغله بودن محمدعلى شجاعى 
ــان در كميته ملى المپيك و  ــطه حضور همزم به واس
ــه دار و رييس  ــه عنوان خزان ــيون تيروكمان ب فدراس
ــته به خاطر آن  ــال گذش موضوعى بود كه طى دو س
ــانه ها بر وى، وزارت ورزش و  ــار زيادى توسط رس فش

جوانان و سازمان بازرسى كل كشور وارد شده بود.
ورود غيرقانونـى بـه انتخابـات كميته ملى 

المپيك
ــود  ــت ب ــانه ها از آن جه ــرى رس ــار و پيگي ــن فش اي
 92 ــال  س ــات  انتخاب ــزارى  برگ ــتانه  آس در  ــه  ك
ــى كل كشور به  ــازمان بازرس كميته ملى المپيك، س
عنوان يك نهاد نظارتى تاكيد كرد كه رياست، دبيركل، 
ــغل به  نايب رييس و خزانه دار كميته ملى المپيك ش
حساب مى آيد و بنابراين افراد صاحب شغل و از جمله 
ــيون ها نمى توانند براى حضور در اين  ــاى فدراس روس

پست ها كانديدا شوند.
ــع از  ــور مان ــى كل كش ــازمان بازرس ــد س ــن تاكي اي
ــات  ــى در انتخاب ــراد متقاض ــيارى از اف ــور بس حض
ــال  ح ــن  اي ــا  ب ــد.  ش ــك  المپي ــى  مل ــه  كميت
ــه دارى خزان ــت  پس ــراى  ب ــجاعى  ش ــى  محمدعل

 كميته ملى المپيك ثبت نام كرد و اتفاقا صاحب راى 
ــت  ــد و اين درحالى بود كه وى آن زمان رياس هم ش
ــيون تيروكمان را برعهده داشت و همچنان هم  فدراس

عهده دار اين مسووليت است!
ــه ورود  ــبت ب ــادى نس ــادات زي ــان انتق ــان زم هم
ــات انتخاب ــه  ب ــان  تيروكم ــيون  فدراس ــس  ريي

ــت  ــدن براى پس ــه ملى المپيك و كانديدا ش  كميت
ــد، در همين راستا محمدعلى شجاعى  خزانه دارى ش
ــا اعالم كرد كه در صورت راى آوردن در انتخابات  باره

كميته، از رياست تيروكمان كناره گيرى مى كند.
ــد از برگزارى  ــه بع ــن زمين ــجاعى در اي ــت ش صحب
ــن بار ــك هم چندي ــى المپي ــه مل ــات كميت انتخاب

ــال،  ــت دو س ــد، با همه اينها و با وجود گذش تكرار ش
ــا خزانه دارى  ــداد و همزمان ب ــتعفا ن ــه تنها اس وى ن
ــود در تيروكمان  ــت خ ــه ملى المپيك به رياس كميت
ــته هم براى لغو  هم ادامه داد، بلكه طى روزهاى گذش
ــنگ اندازى هاى زيادى  مجمع انتخاباتى تيروكمان س

كرد!
بهانه تراشـــى هاى رييـس دوشـغله براى 

دور زدن قانون
ــتعفا  ــراى اس ــاده ب ــع فوق الع ــزارى مجم ــزوم برگ ل
ــى  صفاي ــم  كري ــى  قضاي ــكايت  ش آن  از  ــد  بع و 
ــه  ك ــان)  تيروكم ــيون  فدراس ــين  پيش ــس  (ريي

ــاى اجرايى در  ــزارى فعاليت ه ــع برگ ــه من ــر ب منج
ــدن ايراد  ــود و وارد ش ــده ب ــيون تيروكمان ش فدراس
ــوى وزارت ورزش  ــيون از س ــنامه اين فدراس به اساس
ــته  ــال گذش ــان، بهانه هايى بود كه طى دو س و جوان
محمدعلى شجاعى با مطرح كردن آنها مانع از برگزارى 

انتخابات تيروكمان شد.
ــع قضايى،  ــدن من ــته ش ــا همه اينها و بعد از برداش ب
ــد  ــيون انجام ش ــاى اين فدراس ــام از كانديداه ثبت ن
ــان  ــته وزارت ورزش و جوان ــه گذش ــره هفت و باالخ
ــان برگزارى اين انتخابات  ــاه را به عنوان زم 18 آبان م
ــان انتخابات  ــدن زم ــخص ش ــالم كرد.بعد از مش اع
ــجاعى كه گويا  ــيون تيروكمان، محمدعلى ش فدراس
ــيون  ــالف صحبت هايش دل كندن از اين فدراس برخ
ــور در وزارت  ــود، با حض ــخت و ناممكن ب ــش س براي
ــجادى، ورزش و طى مالقات با وزير ورزش، نصراهللا س

ــه اى و حتى  ــعه ورزش قهرمانى و حرف ــاون توس  مع
ــات در تاريخ  ــت لغو انتخاب ــارزاده درخواس بهرام افش
ــت،  ــدن آن به زمان ديگرى را داش مقرر و موكول ش
اما تمام اين درخواست ها با جواب رد مسووالن وزارت 
همراه بود.بدين ترتيب محمدعلى شجاعى كه در تمام 
ــت در  راه هاى رفته براى پيدا كردن راه حل ادامه رياس
فدراسيون تيروكمان به بن بست خورده بود، دست به 
اقدام ديگرى زد و اين بار كارى انجام داد كه به موجب 
آن كالف سردرگمى را براى وزارت ورزش، كميته ملى 

المپيك و فدراسيون تيروكمان درست كرده است.
استعفاى دردسرساز

ــس از رايزنى هاى  ــجاعى در نهايت و پ محمدعلى ش
ــيون  ــه اش در وزارت ورزش، ماندن در فدراس بى نتيج
ــور در كميته ملى المپيك  ــان را بر ادامه حض تيروكم
ــه دارى ــح داد و از خزان ــه دار ترجي ــوان خزان ــه عن ب
ــال پيش ــر دو س ــتعفايى كه اگ ــرد، اس ــتعفا ك  اس

 انجام مى شد به موقع بود و چاره ساز، اما انجام اين كار 
ــت اين مدت و آن هم در آستانه برگزارى  بعد از گذش
ــوى وزارت ورزش چندين  مجمعى كه تاريخ آن از س
ــده، مشكالت زيادى را ايجاد كرده  و چندبار تاكيد ش
ــتعفاى محمدعلى شجاعى از  ــت.به هر حال با اس اس
ــك، عمال وى  ــه ملى المپي ــت خزانه دارى كميت پس
ــوز دوره  ــه به اينكه هن ــود و با توج ــغله مى ش تك ش
ــان به  ــيون تيروكم ــتش در فدراس ــاله رياس چهارس
ــزارى انتخابات وجود  ــيده، لزومى براى برگ پايان نرس
ــزارى مجمع انتخاباتى  ــا از طرفى براى برگ ــدارد، ام ن
ــده  ــام از كانديداها انجام ش ــيون، ثبت ن ــن فدراس اي
ــع نيز ــزارى مجم ــراى برگ ــات الزم ب ــام اقدام و تم

ــزارى مجمع  ــت، طورى كه لغو برگ ــده اس  انجام ش
ــوارى، گ ــد.احمد  باش ــاز  مشكل س ــد  مى توان ــم  ه

مديركل دفتر مجامع فدراسيون هاى ورزشى در اين زمينه 
اظهار داشت: براى برگزارى مجمع انتخاباتى تيروكمان 

ــام كارهاى الزم ــيون ها تم ــل مجمع ديگر فدراس مث
ــرر مجمع  ــد در تاريخ مق ــا باي ــده و قانون ــام ش  انج

ــر  ــه خاط ــم ب ــى ه ــا از طرف ــود، ام ــزار ش برگ
تك شغله شدن شجاعى، ديگر لزومى به برگزارى 

ــد ببينيم در نهايت چه  ــت. باي اين مجمع نيس
كارى بـــايد انجام داد.

ــتعفاى محمدعلى  ــورت اس در هر ص
ــجاعى از خنه دارى كميته ملى  ش

ــردرگمى در  المپيك، كالف س
ــان در  ــن كميته و همزم اي

ــى  حت و  ورزش  وزارت 
تيروكمان  ــيون  فدراس

ــت.  اس كرده  ــاد  ايج
ــتعفا اس ــن  اي ــا  ب

ــه ملى   كميت
در  ــك  المپي
كمتر  آستانه 
ــال  س يك  از 
ــه  ب ــده  مان

الـمپيـك 
كه  بـرزيـل 
نياز شديدى 
پيگيرى  به 

براى 
تخصيص 

بودجه 
داردبه 

ــا  ب ــى  نوع
بـــــحران 

نبــود 
خزانه دار 

مواجه 
مى شود. از طرفى 

ــر  ب ورزش  وزارت 
سر دو راهى مانده 
ــه انتخابات 18  ك

ــق اعالم قبلى  آبان را طب
خود برگزار كند يا به خاطر 

ــجاعى كه  ــغله شدن ش تك ش
ــت هم  ــن كانديداهاى رياس در بي

ــى  ــت، از برگزارى آن چشم پوش نيس
كند.

ــه  ك ــت  اس ــى  درحال ــا  اينه ــه  هم
ــيونى  فدراس ــا  تنه ــان  تيروكم ــيون  فدراس
ــده خود  ــع آن برعه ــت مجم ــه رياس ــت ك اس

ــيون است و وزارت ورزش اجازه دخالت  رييس فدراس
در امور اين فدراسيون را ندارد.

ــه گل  ــذارى روى هر س ــا تأثيرگ ــب زاده، ب ــدى رج مه
ــت باورنكردنى اين تيم به  ــن كه منجر به بازگش ذوب آه
ــك بار ديگر  ــد ي ــازى ش ديدار اين هفته برابر تراكتورس
ــب تيم اصفهانى  ــتمرش در تركي ــتى حضور مس بر درس
ــابقه از  ــب زاده در 11 مس ــدى رج ــت. مه ــه گذاش صح
ــر و  ــگ برت ــن در لي ــل ذوب آه ــن فص ــدار اي 12 دي
ــته و تنها  ــور داش ــب اصلى حض ــى در تركي ــام حذف ج
ــن وارد زمين ــن جايگزي ــه عنوان بازيك ــك بازى ب در ي
ــت. حضور مداوم اين مهاجم در تركيب آن هم   شده اس
ــت تنگاتنگى در  ــديد و رقاب ــرايطى كه ترافيك ش در ش
ــايد براى برخى  ــم اصفهانى وجود دارد ش خط حمله تي
ــد به خصوص كه رجب زاده در  ــته باش ــوال داش جاى س
ــى زده و از حيث  ــك گل در جام حذف ــن فصل تنها ي اي
ــته  ــاده اى از خود به جاى نگذاش ــار فوق الع ــى، آم گلزن
ــدى كه در  ــى مثل يحيى گل محم ــت.اصوال يك مرب اس
ــترده و موفقى زده  ــه جوانگرايى گس ــت ب ذوب آهن دس
ــور يك مهاجم  ــبت به حض ــرا بايد تا به اين اندازه نس چ
37 ساله اصرار داشته و او را به بازيكنان جوان تر تيمش 

ــل  دلي ــاره  درب ــه  اولي ــكيك  تش ــن  بدهد؟اي ــح  ترجي
ــتفاده مداوم از رجب زاده البته تنها براى كسانى ايجاد  اس
ــن را از تلويزيون يا در  ــد كه بازى هاى ذوب آه خواهد ش
ــاس آمار كلى قضاوت  ــگاه نگاه نكرده و صرفا بر اس ورزش
ــاى اين تيم را  ــراى آنهايى كه بازى ه ــد وگرنه ب مى كنن
مى بينند جاى هيچ حرف و حديثى براى چرايى استفاده 
ــت  ــهود اس ــن بازيكن نمى ماند زيرا آنچه كامال مش از اي
ــال  ــن و س ــه كاپيتان ذوب آهن با وجود س ــت ك اين اس
ــتثنا در همه  ــواره و تقريبا بدون اس ــى كه دارد هم باالي
ــابقات يكى از پرتالش ترين و موثرترين بازيكنان اين  مس
ــدار عجيب و غريب  ــت.اوج كار رجب زاده در دي ــم اس تي
ــد جايى كه ــازى ديده ش ــر تراكتورس ــش براب دو روز پي

ــه پايان  ــه مانده ب ــر از ده دقيق ــى تا كمت ــم اصفهان  تي
ــابقه چهار بر يك از حريف خود در خانه  وقت قانونى مس
اين تيم عقب بود اما در حالى كه همگان باخت ذوب آهن 
در آن مسابقه و از دست رفتن همه امتيازات بازى را قطعى 
ــكلى باورنكردنى به بازى  مى دانستند تيم اصفهانى به ش
برگشت. در اين بازگشت استثنايى و كم نظير رجب زاده باز 

هم نقشى مهم و محورى ايفا كرد. كاپيتان ذوب آهن 
ــى نزد ؛اما روى هر  ــد اين بار هم خودش گل هرچن

ــت باورنكردنى  ــه بازگش ــه گلى كه منجر ب س
ــت.يك جايى در  ــد نقش داش تيمش ش
جريان بازى و در شرايطى كه ذوب آهن 

ــگر تبريزى  ــود عقب بود گزارش ــان خ از از ميهم
ــب آمده ابراز  ــب زاده تا آن منطقه از زمين عق اينكه رج
شگفتى كرد. اين برش كوتاه از آن مسابقه شايد به خوبى 
ــانگر تالش اين مهاجم 37 ساله در تمام جريان بازى  نش
ــن باال در همه جاى  ــد. كاپيتان ذوب آهن با وجود س باش
زمين ديده مى شود و به عنوان يك مهاجم نه فقط از نظر 
ــاس  هجومى كه از حيث دفاعى نيز در قبال تيمش احس
ــووليت مى كند. پرتالش، خستگى ناپذير و البته موثر.  مس
اين رمز تداوم حضور رجب زاده در تركيب ذوب آهن است 
ــت  ــاده؛ در پش ــور مداوم او به غير از اين دليل س و حض
پرده هيــچ رازى ندارد.كاپيتان ذوب آهن هرچند يكــى 
از مسن ترين بازيكنان ليگ برتر است اما به طور قطع يكى 

از پرتالش ترين آنها هم هست.

هم نقشى مهم و محورى ايفا كرد. كاپيتان ذوب آهن 
ــى نزد ؛اما روى هر  ــد اين بار هم خودش گل هرچن

ــت باورنكردنى  ــه بازگش ــه گلى كه منجر ب س
ــت.يك جايى در  ــد نقش داش تيمش ش
جريان بازى و در شرايطى كه ذوب آهن 

ــگر تبريزى  ــود عقب بود گزارش ــان خ از از ميهم
ــب آمده ابراز  ــب زاده تا آن منطقه از زمين عق اينكه رج
شگفتى كرد. اين برش كوتاه از آن مسابقه شايد به خوبى 
 ساله در تمام جريان بازى 
ــن باال در همه جاى  ــد. كاپيتان ذوب آهن با وجود س باش
زمين ديده مى شود و به عنوان يك مهاجم نه فقط از نظر 
ــاس  هجومى كه از حيث دفاعى نيز در قبال تيمش احس
ــووليت مى كند. پرتالش، خستگى ناپذير و البته موثر.  مس
اين رمز تداوم حضور رجب زاده در تركيب ذوب آهن است 
ــت  ــاده؛ در پش ــور مداوم او به غير از اين دليل س و حض
پرده هيــچ رازى ندارد.كاپيتان ذوب آهن هرچند يكــى 
از مسن ترين بازيكنان ليگ برتر است اما به طور قطع يكى 

در هفته دهم ليگ برتر چند ركورد و عنوان مثبت فوتبال اصفهان از دست رفت.
ــيار فاجعه بار براى فوتبال اصفهان  ــكلى بس  هفته دهم ليگ برتر هرچند به ش
ــيرينى داشت. با اين  ــد و ادامه پيدا كرد؛ اما در نهايت پايانى بس ش ــروع ش ش
ــروع بد و پايان خوب برخى از ركوردهاى ديرينه و مثبت  حال، در فاصله اين ش

فوتبال اصفهان از دست رفت كه در زير به آنها اشاره مى شود:
شكست ناپذيرى سه ساله سپاهان در خانه

ــكوه اين تيم  ــر ليگ چهاردهم كه در پايان به قهرمانى باش ــپاهان در سراس س
ــه تيم اصفهانى  ــى را نديد. آخرين بارى ك ــز رنگ  باخت خانگ ــد هرگ ختم ش
ــان باخته بود به  ــهر به حريف ــگاه فوالدش ــابقه از ليگ برتر را در ورزش يك مس
ــت زمانى كه سپاهان دوم آبان ماه 92  هفته چهاردهم ليگ سيزدهم بازمى گش
ــش از باخت اين  ــرد. پس از آن و تا پي ــه را به ملوان واگذار ك ــك قافي ــر ي دو ب
ــتقالل، طاليى پوشان اصفهانى هرچند در فواصل مختلف ليگ برتر  هفته به اس
به ترتيب برابر تيم هاى پرسپوليس، نفت تهران، راه آهن، استقالل، ملوان و صبا،
 طعم شكست را تجربه كرده بودند؛ اما هيچ يك از اين باخت ها در ورزشگاه فوالدشهر 
ــپاهان در ديدارهاى خانگى  ــت ناپذيرى س ــه اين ترتيب، ركورد شكس ــود. ب  نب

پس از سه سال از دست رفت.
ركورد سه ساله سپاهان برابر استقالل

ــتاديوم آزادى به استقالل باخت؛ اما  ــپاهان همين فصل پيش در اس با اينكه س
ــوب حريف تهرانى  ــهر مغل ــگاه فوالدش آخرين بارى كه تيم اصفهانى در ورزش
ــپاهان ــت زمانى كه س ــگ دوازدهم بازمى گش ــه هفته پانزدهم لي ــد ب خود ش
ــرو حيدرى  ــه پانزدهم خس ــك گل دقيق ــاه 91 با ت ــتم آبان م ــت و هش  بيس
ــه سال ــتقالل پس از س ــتقالل باخت. به اين ترتيب، باخت خانگى به اس به اس

 يك مرتبه ديگر براى سپاهان و البته اين بار با نتيجه اى سنگين تر تكرار شد.
ذوب آهن به 500 نرسيد

ــن در ليگ پانزدهم  ــازى آخرين گلى كه ذوب آه ــا پيش از بازى با تراكتورس ت
ــپوليس و زمانى  ــارم اين تيم برابر پرس ــه ديدار هفته چه ــت كرده بود ب درياف
ــابقه دروازه  ــصت و چهارمين دقيقه مس ــاه در ش ــت كه اميد عاليش بازمى گش
ــگاه آزادى گشود. پس از آن تيم اصفهانى در  ــيد مظاهرى را در ورزش محمدرش
ــابقه متوالى برابر تيم هاى استقالل اهواز، فوالد خوزستان، نفت تهران،  پنج مس
سايپا و گسترش فوالد، گل نخورد. گلى كه سروش رفيعى در شانزدهمين دقيقه 
بازى اين تيم برابر تراكتورسازى به ثمر رساند؛ اما طلسم گل نخوردن ذوب آهن 
ــدن دروازه تيم اصفهانى ــته مان ــد تا جمع دقايق بس ــرد و باعث ش ــل ك را باط

در ليگ برتر روى عدد 492 متوقف مانده و حتى به 500 هم نرسد.
بر باد رفتن روياى مظاهرى

ــابقه ليگ برترى كه ذوب آهن در آن موفق به بسته نگه داشتن  به غير از 5 مس
ــتم نهايى جام حذفى برابر  ــد اين تيم در ديدار مرحله يك هش ــود ش دروازه خ
ــابقات  ــه در تمامى اين مس ــا توجه به اينك ــم گل نخورد. ب ــترش فوالد ه گس
محمدرشيد مظاهرى درون دروازه ذوب آهن قرار داشت جمع دقايق گل نخوردن 
ــده عمال به 582 دقيقه رسيد. مظاهرى بسيار  اين دروازه بان اخيرا ملى پوش ش
اميدوار بود تا با ادامه اين روند مثبت در يكى دو مسابقه ديگر ركورد ويژه اى از 
اين حيث به نام خود ثبت نموده و با اتكا به اين آمار دليلى براى فخرفروشى به 
رقباى خود در تيم ملى داشته باشد. سروش رفيعى اما در دقايق ابتدايى بازى با 

تراكتورسازى روياهاى او را بر باد داد.
از دست رفتن عنوان بهترين خط دفاعى

ــت كرد كه در ــازى چهار گل درياف ــى در ديدار با تراكتورس ــن در حال ذوب آه
ــود. به عبارت دقيق تر،  ــه گل خورده ب ــابقه ابتدايى ليگ پانزدهم تنها س 9 مس
ــى بين ــه زمان ــه (فاصل ــرف 59 دقيق ــن ظ ــه ذوب آه ــى ك ــوع گل هاي مجم
ــتر ــازى دريافت كرد بيش ــاى اول و چهارم حريف تبريزى) از تراكتورس  گل ه
 از تمام گل هايى بود كه تيم اصفهانى در 826 دقيقه ابتدايى فصل خورده بود. به 
اين ترتيب، ذوب آهن كه تا پيش از آغاز هفته دهم، صاحب برترين خط دفاعى 
ــتانى  ــتقالل خوزس ليگ بود در پايان رقابت هاى اين هفته اين عنوان را به اس

واگذار كرد كه پيش تر در شهرآورد اهواز دروازه خود را بسته نگه داشته بود.

همه ركوردهايى كه فوتبال اصفهان
از دست داد

پشت 
پرده استعفاى خزانه دار 

كميته ملى المپيك

 وزارت ورزش 
قيچـى شد

پرتالش، خستگى ناپذير و موثر؛
رمز تداوم حضور كاپيتان ذوب آهن در تركيب تيمش
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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.
6- عملكردتان را نشان دهيد

ــى ها مهم  ــن تواناي ــتن اي ــان به اندازه داش ــى هايت ــان دادن تواناي نش
ــه طريقه لباس  ــى رود ك ــتيد، انتظار م ــك متخصص هس ــت. اگر ي اس
ــى گويم كه  ــد. البته نم ــك فرد متخصص باش ــيدن تان هم مثل ي پوش
ــد، اما مى  ــود بهتر كار كني ــيدن تان باعث مى ش طريقه ى لباس پوش
ــارت هاى حرف  ــس دهد. در مورد مه ــما قدرت اعتماد به نف تواند به ش
ــرف زدن تان  ــاً در ح ــت. اگر مرتب ــن منوال اس ــز وضع به همي زدن ني
ــى ديگر به حرفهايتان گوش نخواهد ــيد، كم كم كس اشتباه داشته باش

 كرد.
7- از عهده ى كارهاى شاق هم برآييد

ــته باشيد و  ــخت ابا نداش ــتيد، از انجام كارهاى س ــما نيس اگر رييس ش
هر كارى كه به شما واگذار مى شود را بدون شكوه و شكايت انجام دهيد. 
ــد. اگر گاهي  ــتيد، باز هم همين طور عمل كني ــما هس اما اگر رييس ش
ــه انجام آن كار  ــما مى افتد و مجبور ب ــتان تان به ش كار يكى از زير دس
ــيد. انجام آن كار مهم است پس دست به كار  هستيد، ابايى نداشته باش

شويد.
8- كار افراد باال دست تان را هم ياد بگيريد

ــركت هم  ــر عامل ش ــر مدي ــس دارد. اگ ــود رئي ــراى خ ــى ب ــر كس ه
ــت. بايد ياد بگيريد كه  ــما هس ــى باال دست ش ــيد باز هم كس شما باش
ــان را انجام مى دهند. تا آنجا كه  ــتى هايتان هم چطور كارهايش باال دس
ــد. اگر بدانيد  ــات جمع آورى كني ــن زمينه اطالع مى توانيد بايد در اي
ــران اين تفكر  ــام دهيد به ديگ ــر از خود را انج ــور كار افراد باالت كه چط
ــت  ــتيابى به آن پس ــما بهترين كس براى دس را مى دهد كه بعد از او ش

هستيد.
9- موفقيت هاى تان را جشن بگيريد

همه ى مدير عامل ها اين كار را نمى كنند، اما بايد بكنند. موفقيت چيزى 
ــت. يك مدير عامل خوب  نيست كه همه به دست آورند و بسيار نادر اس
ــود و به آنها نيز  ــحالى را بقيه افراد و كاركنانش سهيم ش بايد اين خوش
پاداش دهد. اين كار به آنها انگيزه اى قوى براى ادامه ى كار خواهد داد. 
پس اگر موفقيتى عايدتان شد يا ترفيع رتبه گرفتيد، فراموش نكنيد كه 

همكاران تان را يك شب شام مهمان كنيد.
10- هدفمند جلو برويد

ــت كه موقعيت فعليتان را با موقعيت ايده آلتان مقايسه كنيد.  آسان اس
ببينيد االن كجا هستيد، و در آينده به كجا مى خواهيد برسيد. اين كار به 
شما انگيزه مى دهد. براى خودتان ايجاد هدف كنيد و بعد در صدد رسيدن 
به آن هدف برآييد. ابزار و امكانات الزم براى رسيدن به هدف تان را فراهم 

كنيد و با انگيزه جلو برويد.

ــت. توناژ هاى مختلف  ــوار اس ــاختن رنگ آبى در طبيعت بسيار دش س
ــاز بدن  ــوخت و س ــم و يا س رنگ آبى خاصيت قليايى دارند و متابوليس
ــيدى  ــدودى خاصيت اس ــره زمين تا ح ــوران ك ــان و جان اغلب گياه

دارند. 
ــن رنگدانه  ــگ مى دهند، اي ــه گل هاى آبى رن ــدك گياهانى هم ك در ان
ــيدى و  ــورد و در خاك هاى اس ــم مى خ ــه چش ــا ب ــا در گلبرگ ه تنه
ــى تغيير پيدا  ــى و يا صورت ــال اين رنگ به ارغوان زمان هاى مختلف س

مى كند. 
براى نمونه، در برخى كشورها ميوه خاصى به نام Blueberry (قره قاط) 
كشت مى شود كه در ظاهر آبى رنگ است اما در حقيقت ارغوانى و يا نيلى 
است هرچند پوشش سفيد رنگ و پودرى شكل روى ميوه باعث مى شود 

كه آبى به نظر بيايد. 
ــدارد و چنانچه با اين حيوان  همان طور كه حيوان آبى رنگ هم وجود ن
ــت پولك ها و يا  ــه عل ــد بدانيد ك ــت برخورد كردي ــگ در طبيع آبى رن
ــمت هاى آبى طيف  ــت كه نور را به قس فلس هاى روى بدن آن جانور اس
ــيار نادر  ــه رنگ آبى در طبيعت بس ــده مى كند. به خاطر اينك نور پراكن
است، غذاهايى كه به اين رنگ هستند نيز در نظر انسان بدمزه و نامطبوع 
ــتها آور جلوه  ــد و در مقابل ميوه هاى قرمز، خوش مزه و اش جلوه مى كنن

مى نمايند.

ــت  ــى خواس ــود و م ــگ آورده ب ــه چن ــى را ب ــى خرس اژدهاي
ــك ــرد و كم ــى ك ــاد م ــرس فري ــورد. خ ــد و بخ او را بكش
ــا نجات  ــرس را از چنِگ اژده ــت و خ ــت، پهلوانى رف ــى خواس  م

داد. 
ــد به پاى پهلوان افتاد و گفت  خرس وقتى مهربانى آن پهلوان را دي

من خدمتگزار تو مى شوم و هر جا بروى با تو مى آيم. 
ــيدند، پهلوان خسته بود و  آن دو با هم رفتند تا اينكه به جايى رس
ــوده بخواب من نگهبان تو  مى خواست بخوابد. خرس گفت تو آس
هستم مردى از آنجا مى گذشت و از پهلوان پرسيد اين خرس با تو 

چه مى كند؟پهلوان گفت: من او را نجات دادم و او دوست من شد.

مرد گفت: به دوستى خرس دل مده، كه از هزار دشمن بدتر است.
پهلوان گفت: اين مرد حسود است. خرس دوست من است من به او 

كمك كردم او به من خيانت نمى كند.
ــتى و محبت ابلهان، آدم را مى فريبد. او را رها كن  مرد گفت: دوس

زيرا خطرناك است.
پهلوان گفت: اى مرد، مرا رها كن تو حسود هستى.

مرد گفت: دل من مى گويد كه اين خرس به تو زيان بزرگى مى زند.
ــخن او را گوش نكرد و مرد رفت. پهلوان  پهلوان مرد را دور كرد و س
خوابيد مگسى بر صورت او مى نشست و خرس مگس را مى زد. باز 
ــت چند بار خرس مگس را زد اما مگس نمى رفت.  مگس مى نشس
ــنگ بزرگى از كوه برداشت و همين كه  ــد و س خرس خشمناك ش
ــنگ بزرگ را بر  ــت، خرس آن س مگس روى صورت پهلوان نشس
ــخاش كرد. مهر آدم نادان مانند  صورِت پهلوان زد و سر مرد را خش

دوستى خرس است، دشمنى و دوستى او يكى است.
دشمن دانا بلندت مى كند/ بر زمينت مى زند ناداِن دوست.

شعرحكايت
نه تو مى مانى و نه اندوه
نه تو مى مانى و نه اندوه

و نه هيچ يك از مردم اين آبادى
به حباب نگران لب يك رود قسم

و به كوتاهى آن لحظه شادى كه گذشت
غصه هم خواهد رفت

آنچنانى كه فقط خاطره اى خواهد ماند
لحظه ها عريانند

به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز
تو به آيينه، نه! آيينه به تو خيره شده ست
تو اگر خنده كنى او به تو خواهد خنديد

و اگر بغض كنى
آه از آيينه دنيا كه چه ها خواهد كرد

گنجه ديروزت، پر شد از حسرت و اندوه و چه حيف!
بسته هاى فردا همه اى كاش اى كاش!

ظرف اين لحظه وليكن خالى ست
ساحت سينه پذيراى چه كس خواهد بود

غم كه از راه رسيد در اين خانه بر او باز مكن
تا خدا يك رگ گردن باقى ست

تا خدا مانده به غم وعده اين خانه مده

سراپا اگر زرد و پژمرده ايم 
سراپا اگر زرد و پژمرده ايم
ولى دل به پاييز نسپرده ايم
چو گلدان خالى، لب پنجره

پر از خاطرات ترك خورده ايم
اگر داغ دل بود، ما ديده ايم

اگر خون دل بود، ما خورده ايم
اگر دل دليل است، آورده ايم
اگر داغ شرط است، ما برده ايم
اگر دشنه دشمنان، گردنيم!
اگر خنجر دوستان، گرده ايم
گواهى بخواهيد، اينك گواه:

همين زخم هايى كه نشمرده ايم!
دلى سربلند و سرى سر به زير

از اين دست، عمرى به سر برده ايم

كاريكاتور(تورم)

جواب سودوكو  شماره 1716سودوكو  شماره 1717

جواب معما 1716معما 1717
ــرب در صحرايى چادر زده  خانواده اى ايلياتى و ع
ــغول بودند. يك  ــه چراندن گله خود مش بودند و ب
شب مقدارى شير شتر در كاسه اى ريخته بودند و 
زير حصين گذاشته بودند. از قضا آن شب مارى كه 
همان نزديكى ها روى گنجى خوابيده بود گذارش 
به زير حصين افتاد و شير توى كاسه را خورد و يك 
ــت.فردا كه  ــرفى آورد و به جاى آن گذاش دانه اش
خانواده ايلياتى از خواب بيدار شدند و اشرفى را در 
كاسه شير ديدند خوشحال شدند و شب ديگر هم 
ــتر كردند و در همان محل شب  در كاسه، شير ش
پيش گذاشتند. اين عمل چند بار تكرار شد تا اينكه 
ــت كمين كنم  مرد عرب ايلياتى گفت: «خوب اس
ــرفى ها را مى آورد بگيرم و تمام  ــى را كه اش و كس
ــوم» شب كه شد مرد  اشرفى هايش را صاحب بش

عرب كمين كرد. نيمه شب ديد مارى به آنجا آمد 
مرد عرب تبر را انداخت كه مار را بكشد. تبر به جاى 
اينكه به سر مار بخورد دم مار را قطع كرد و مار دم 
كنده فرار كرد. بعد از ساعتى كه مرد عرب به خواب 
رفت مار برگشت و پسر جوان او را نيش زد. صبح كه 
بيدار شد ديد پسر جوانش مرده او را به خاك سپرد 
و از آن صحرا كوچ كرد.بعد از مدتى قحط سالى شد. 
مرد عرب با زنش مشورت كرد و عزم كرد كه برگردد 
به همان صحرايى كه مار برايشان اشرفى مى آورد. 

القصه به همان صحرا برگشتند و مثل گذشته شير 
ــه ريختند و در انتظار نشستند. تا  ــتر را در كاس ش
اينكه همان مار آمد ولى شير نخورد و گفت: «برو اى 
بيچاره عقلت بكن گمـ  تا تو را پسر ياد آيد مرا دم، نه 

شير شتر نه ديدار عرب».

ــى رود و  ــى از نگهبان ها م ــراغ يك ــى به س زندان
مى پرسد: اگر من از نگهبان ديگر بپرسم كه اين در 
به سمت آزاد شدن باز مى شود يا نه، او چه خواهد 
ــد، دو حالت  گفت؟  اگر در مذكور، درِ  آزادى باش
ــتگو بوده، كه او با  پيش مى آيد: 1- يا نگهبان راس
ــخ  ــودن نگهبان ديگر (كه پاس توجه به دروغگو ب

خواهد داد : خير) جواب مى دهد: «خير»
2- اگر نگهبان دروغگو باشد، جواب نگهبان ديگر 
( بلى ) را برعكس خواهد كرد و او هم خواهد گفت 

« خير!»
پس جواب «خير» به معناى اين است كه اين در، به 
سمت بيرون زندان راه دارد! به همين ترتيب جواب 

«بلى» يعنى اين در به چوبه دار ختم مى شود.

ــه اداره  ــده قتل ب ــار پرون ــته چه ــول هفته گذش در ط
ــاس تحقيقات انجام شده،  ــيد. بر اس ــهر رس پليس ش
ــوع جرم در  ــون و محل وق ــاره مظن ــات زير درب اطالع
ــم قرمز  ــت: - خان ــده اس ــت آم ــن پرونده ها به دس اي
ــه در كتابخانه.  ــى ن ــت، ول ــتفاده كرده اس از چاقو اس
ــرودگاه ــاب و در ف ــك طن ــه كم ــرى ب ــل ديگ - قت
ــط آقاى آبى انجام نشده   به وقوع پيوسته كه البته توس

است.
ــته با اسلحه گرم انجام  - قتلى كه در موزه به وقوع پيوس
شده و در هنگام وقوع قتل ديگر، آقاى ارغوانى در كتابخانه 
حضور نداشته است. - آقاى آبى هيچ گاه در موزه نبوده و 
خانم بنفش هم از طناب استفاده نكرده است. - احتمال 

استفاده از چوب بيس بال در آشپزخانه 50 درصد است.

معما ايستگاه ضرب المثل
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نه شير شتر نه ديدار عرب

داستان كوتاه

ــگش در جاده اي راه مي رفتند.  ــب و س مردي با اس
هنگام عبور از كنار درخت عظيمي، صاعقه اي فرود 
آمد و آنها را كشت. اما مرد نفهميد كه ديگر اين دنيا را 
ترك كرده است و همچنان با دو جانورش پيش رفت. 
ــد تا مرده ها به شرايط  گاهي مدت ها طول مي كش
جديد خودشان پي ببرند.پياده روي درازي بود، تپه 
ــود، عرق مي ريختند و به  بلندي بود، آفتاب تندي ب
ــنه بودند. در يك پيچ جاده دروازه تمام  ــدت تش ش
ــنگفرش  مرمري عظيمي ديدند كه به ميداني با س
ــط آن چشمه اي بود كه آب  طال باز مي شد و در وس

زاللي از آن جاري بود. 
رهگذر رو به مرد دروازه بان كرد: «روز به خير، اينجا 
كجاست كه اينقدر قشنگ است؟»دروازه بان: «روز 
به خير، اينجا بهشت است.» «چه خوب كه به بهشت 
ــنه ايم.»دروازه بان به چشمه  ــيديم، خيلي تش رس
اشاره كرد و گفت: «مي توانيد وارد شويد و هر چه قدر 
دلتان مي خواهد بنوشيد.» اسب و سگم هم تشنه اند.

ــت  ــفم. ورود حيوانات به بهش نگهبان: واقعأ متأس
ممنوع است.مرد خيلي نااميد شد، چون خيلي تشنه 
ــد. از نگهبان  ــر نبود تنهايي آب بنوش بود، اما حاض

تشكر كرد و به راهش ادامه داد. 
ــاال رفتند، به  ــدت درازي از تپه ب ــه م ــس از اينك پ
مزرعه اي رسيدند. راه ورود به اين مزرعه، دروازه اي 
ــا درختاني در  ــود كه به يك جاده خاكي ب قديمي ب

دو طرفش باز مي شد. مردي در زير سايه درخت ها 
دراز كشيده بود و صورتش را با كالهي پوشانده بود، 
احتماالً خوابيده بود.مسافر گفت: روز به خيرمرد با 
ــنه ايم.، من، اسبم  ــرش جواب داد.  ما خيلي تش س
ــاره كرد و گفت: ميان آن  ــگم.مرد به جايي اش و س
ــت. هرقدر كه مي خواهيد  ــمه اي اس سنگ ها چش
ــگ، به كنار چشمه رفتند و  بنوشيد.مرد، اسب و س
تشنگي شان را فرو نشاندند.مسافر از مرد تشكر كرد. 
ــتيد، مي توانيد  مرد گفت: هر وقت كه دوست داش

ــيد: فقط مي خواهم بدانم نام  برگرديد.مسافر پرس
اينجا چيست؟ بهشت

ــري هم گفت آنجا  ــت؟ اما نگهبان دروازه مرم بهش
بهشت است!  آنجا بهشت نيست، دوزخ است.مسافر 
حيران ماند: بايد جلوي ديگران را بگيريد تا از نام شما 
استفاده نكنند! اين اطالعات غلط باعث سردرگمي 
ــس؛ در حقيقت لطف  ــود، كامأل برعك زيادي مي ش
بزرگي به ما مي كنند. چون تمام آنهايي كه حاضرند 
بهترين دوستانشان را ترك كنند، همانجا مي مانند...

ــود و تصميم  ــرد. آخر هفته ب ــر را هم به پايان ب ــك روز كارى ديگ نجار، ي
ــيدنى به خانه اش دعوت كند.موقعى كه  گرفت دوستى را براى صرف نوش
ــيدند.قبل از ورود، نجار چند دقيقه در سكوت نجار و دوستش به خانه رس

ــتش، شاخه هاى درخت را   جلوى درختى در باغچه ايستاد. بعد با دو دس
گرفت.چهره اش بى درنگ تغيير كرد.

ــتقبالش آمدند، براى  ــه اس ــر و فرزندانش ب ــد، همس خندان وارد خانه ش
فرزندانش قصه گفت، و بعد با دوستش به ايوان رفتند تا نوشيدنى بنوشند.

ــت جلو  ــتش ديگر نتوانس ــت را ببينند. دوس ــتند درخ از آنجا مى توانس
ــيد.نجار گفت : آه اين  ــل رفتار نجار را پرس كنجكاوى اش را بگيرد، و دلي

درخت مشكالت من است. 
ــكالت فراوانى پيش مى آيد، اما اين مشكالت مال من است  موقع كار، مش
ــر و فرزندانم ندارد. وقتى به خانه مى رسم، مشكالتم را به  و ربطى به همس
ــاخه هاى آن درخت مى آويزم. روز بعد، وقتى مى خواهم سر كار بروم،  ش
دوباره آنها را از روى شاخه بر مى دارم.جالب اين است كه وقتى صبح به سراغ 
درخت مى روم تا مشكالتم را بردارم، خيلى از مشكالت، ديگر آنجا نيستند، 

و بقيه هم خيلى سبكتر شده اند.

حكايت زيباى خرس و اژدها

همانند يك مدير عامل سطح باال فكر كنيد 

هيچ غذايى به رنگ آبى نيست؟ 

ــت و نميتواند هيچ  ــتيد زرافه تار صوتى ندارد و الل اس آيا مى دانس
صدايى از خود در آورد.

آيا مى دانستيد موشهاى صحرايى چنان سريع تكثير پيدا مي كنند، كه 
ــته  در عرض هجده ماه دو موش صحرايى قادرند يك ميليون فرزند داش

باشند.
آيا مى دانستيد جنين بعد از هفته هفدهم خواب هم مى تواند ببيند.

آيا مى دانستيد گربه و سگ هر كدام پنج گروه خونى دارند و انسان چهار 
گروه

آيا مى دانستيد روباه ها همه چيز را خاكسترى مى بينند.
آيا مى دانستيد اسب ها در مقابل گاز اشك آور مصون اند.

آيا مى دانستيد زرافه ايستاده وضع حمل مى كند و نوزادش از فاصله 
180 سانتى مترى به زمين مى افتد.

آيا مى دانستيد 1300 كره زمين در سياره مشترى جاى مى گيرد.
آيا مى دانستيد رود دجله به خليج فارس مى ريزد.

آيا مى دانستيد 85٪ گياهان در اقيانوسها رشد مى كنند.
آيا مى دانستيد اولين تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به چاپ 

رسيد.
آيا مى دانستيد يك سال نورى برابر است با 9,460,800,000,000 

كيلومتر.
ــاه قاجار وارد ايران  آيا مى دانستيد اولين اتوموبيل را مظفرالدين ش

كرد.
آيا مى دانستيد قدرت بينايى جغد 82 برابر قدرت ديد انسان است.

بهـشت

درخـت مشكـالت 
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خبر كوتاه

كودك 10  ساله اى كه توسط آدم ربايان در شهرستان سراوان استان سيستان 
ــى نجات يافت.  سوم آبان  و بلوچستان ربوده شده بود، در يك عمليات پليس
سال جارى شخصى با مركز فوريت هاى پليسى 110 تماس گرفت و اعالم كرد 
پسربچه اى 10 ساله توسط دو نفر ناشناس ربوده شده است. اين دو آدم ربا سر 
و صورت خود را پوشانده بودند و با استفاده از يك دستگاه موتورسيكلت كودك 
را ربودند. فرمانده انتظامى سراوان در اين باره گفت: ماموران پليس با اطالع از 
موضوع، پيگيرى پرونده را در دستور كار خود قرار داده و در محل حاضر شدند. 
سرهنگ محسن داوودى افزود: كارآگاهان، با اشراف اطالعاتى سرنخ هايى از 
ــت آوردند. آدم ربايان 200 ميليون تومان از خانواده  يكى از آدم رباها به دس
كودك در خواست كرده بودند و مى گفتند تا پول مورد نظر را نگيرند، كودك 

ربوده شده را آزاد نخواهند كرد.
ــايى محل اختفاى يكى از متهمان،  كارآگاهان پليس سرانجام پس از شناس
وى را دستگير كردند. متهم دستگير شده در بازجويى هاى تخصصى به جرم 
خود اعتراف كرد و گفت:در اين آدم ربايى من تنها نبودم و با همكارى يكى از 
دوستانم كودك را ربوديم. ماموران پليس با استفاده از اطالعاتى كه در دست 

داشتند آدم رباى ديگر را دستگير كرده و كودك 10 ساله را آزاد كردند.

ــاله افغان به دنبال درگيرى در يك ساختمان نيمه كاره بين  يك جوان 18 س
كارگران، جان خود را از دست داد.

 به دنبال اين حادثه ، مديرروستا بازپرس ويژه قتل تهران، به صحنه قتل رفته 
و كار در دستور اقدامات قضايى قرار گرفت.

ــته از كارگران مشغول كار بودند كه  براساس اطالعات به دست آمده  دو دس
يك دسته مشغول آب دادن ستون هاى تازه ريخته شده و بخشى نيز مشغول 
اقداماتى بر روى سقف بودند كه در حين كار بر روى كارگرانى كه بر روى سقف 
كار مى كردند، آب پاشيده مى شود.  به دنبال ريخته شدن آب بر روى كارگران 
مشغول بر روى سقف، درگيرى بين دو دسته رخ مى دهد كه همان جا موضوع 
ــان كار، در طبقات پايين ادامه پيدا فيصله پيدا مى كند، اما ماجرا پس از پاي
 مى كند.جوان 18 ساله اى كه مربوط به هيچ كدام از دو دسته درگير نبوده، 
ــاله در اين  ــود و جوانى 24 س ــرف وارد ماجرا مى ش ــتيبانى از يك ط به پش
درگيرى با چاقو وى را از ناحيه پايين سينه مجروح مى كند. ضربه چاقو باعث 
ــود و فرد ضارب پس از مضروب  خونريزى شديد جوان 18 ساله افغان مى ش
ــود. در اين پرونده فرد ديگرى  كردن جوان 18 ساله،  از محل متوارى مى ش
نيز كه به گفته متناقض شاهدان، يا دستان مقتول را گرفته و يا قاتل را به زدن 
چاقو تحريك كرده است، به جرم معاونت در قتل تحت پيگرد قرار گرفته است 
ــاس اطالعات دريافتى، بازپرس  كه وى نيز از صحنه متوارى شده است.براس
ــخص معاون در قتل را صادر  ويژه قتل دستور شناسايى و بازداشت قاتل و ش

كرده است.

ربودن كودك10 ساله، براى اخاذى 
200 ميليونى

درگيرى كارگران با قتل جوان افغان 
پايان يافت

حصر وراثت
8/143  خانم مريم فالحتيان داراى شناســنامه شماره 4555 به شرح 
دادخواست به كالسة 4011/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن فالحتيان 
بشناسنامه 990 در تاريخ 94/4/28 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سعيد فالحتيان 
48802 فرزند 2- غالمرضا فالحتيان 89015 فرزند 3- ستار فالحتيان 
1270821431 فرزنــد 4- مريــم فالحتيان 4555 فرزنــد 5- نرگس 
فالحتيان 6971 فرزند 6- فاطمه احمدى شــاپور آبادى 56 همســر 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 20690 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/144  آقاى ســعيد سپاسگزار داراى شناسنامه شــماره 49646 به 
شرح دادخواست به كالســة 4006/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حسن 
سپاسگذار بشناســنامه 662 در تاريخ 93/5/20 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
سعيد سپاســگزار 49646 فرزند 2- عليرضا سپاسگزار 334 فرزند 
3- مجيد سپاسگزار 91315 فرزند 4- سجاد سپاسگزار 9868 فرزند 
5- مهين مهرتاش 40320 همســر و  الغير. 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 باشــد از تاريخ نشــر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف 20689 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/145  آقاى اصغر نورى داراى شناســنامه شــماره 634 به شــرح 
دادخواست به كالسة 4001/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عزت مظاهرى 
تهرانى بشناسنامه 119 در تاريخ 93/4/21 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- شهناز 
نورى كوهانى 41396 فرزند 2- شهزاد نورى كوهانى 55684 فرزند 
3- بتول نورى كوهانى 41395 فرزند 4- احمــد نورى 55685 فرزند 
5- اصغــر نورى 634 فرزند 6- محســن نورى كوهانــى 633 فرزند 
7- حسين نورى كوهانى 632 فرزند 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 باشــد از تاريخ نشــر 
نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر 
خواهد شد. م الف 20688 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/80  خانم مهرى محمدى خوراســگانى داراى شناسنامه شماره 23 
به شرح دادخواست به كالسة 3806/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حبيبه 
گودرزيان بشناســنامه 2181 در تاريخ 73/1/22 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
اصغر محمدى خوراسگانى 100 فرزند 2- احمد محمدى خوراسگانى 
161 فرزند 3- فضل اله محمدى خوراسگانى 24 فرزند 4- اكبر محمدى 
خوراسگانى 132 فرزند 5- رســول محمدى خوراسگانى 156 فرزند 

6- على محمدى خوراسگانى 169 فرزند 7- زهره محمدى خوراسگانى 
99 فرزند 8- صديقه محمدى خوراسگانى 9 فرزند 9- مهرى محمدى 
خوراســگانى 23 فرزند و  الغيــر. 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 

20674 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/53  خانم فاطمه جهانگيرى بلطاقى داراى شناســنامه شماره 1439 
به شرح دادخواست به كالسة 4028/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصــر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان 
محمدعلى آستركى بشناسنامه 21 در تاريخ 93/12/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- فاطمه جهانگيرى بلطاقى 1439 زوجه 2- بهناز آستركى 6642 
فرزند 3- بهمن آستركى 1971 فرزند 4- بهنام آستركى 1784 فرزند 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 20709 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/54  آقاى محســن خياميان پاقلعه داراى شناسنامه شماره 42604 
به شرح دادخواست به كالسة 4017/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مهدى 
خياميان پاقلعه بشناســنامه 7 در تاريخ 94/3/26 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
احمدرضا خياميان پاقلعه 78 فرزند 2- مســعود خياميان پاقلعه 676 
فرزند 3- مصطفى خياميان پاقلعه 1358 فرزند 4- محســن خياميان 
پاقلعه 42604 فرزند 5- مجيد خياميان پاقلعه275 فرزند 6- فاطمه تل 
گين 571 همسر و  الغير. 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 باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 20708 

رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/55  آقاى محمدتقى امينى كلبى بكى داراى شناســنامه شماره 4 به 
شرح دادخواست به كالســة 3969/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالمرضا 
امينى كلبى بكى بشناســنامه 673 در تاريــخ 94/5/31 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- امير حسين امينى كلبى بكى 1276930046 فرزند 2- محمد تقى 
امينى كلبى بكى 4 پدر 3- مرجان حضرتى كلبى بكى 613 مادر و  الغير. 
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 نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 20673 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/56  آقاى اميــر اردالن صدرى ايرانى داراى شناســنامه شــماره 
1271149397 به شرح دادخواست به كالســة 3978/94 ح 10 از اين 

شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محمدرضا صدرى ايرانى بشناسنامه 16 در تاريخ 77/2/4 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- سكينه صدرى ايرانى 12 زوجه 2- بتول صدرى 
ايرانى 15 مادر 3- امير اردالن صدرى ايرانى 1271149397 فرزند 4- 
امير ارسالن صدرى ايرانى 1270011170 فرزند 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 20672 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/57  خانم هديه باكى جعفرزاده داراى شناسنامه شماره 11 به شرح 
دادخواست به كالسة 3979/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلى باكى 
جعفرزاده  بشناســنامه 445 در تاريخ 94/1/13 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
احمدرضا باكى جعفرزاده 738 فرزند 2- وجيهه باكى جعفرزاده 915 
فرزند 3- هديه باكى جعفرزاده 11 فرزند 4- مليحه ابريشــم كار 554 
همسر 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 20671 رئيس شعبه 10 

شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/58  خانم زينت بنده خدا داراى شناســنامه شــماره 712 به شــرح 
دادخواست به كالسة 3976/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان منصوره 
السادات بهشــت نژاد بشناســنامه 884 در تاريخ 94/2/11 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1- زينت بنده خدا 712 مادر 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 باشــد از تاريخ نشــر
 نخســتين آگهى ظرف يــك ماه بــه شــورا تقديــم دارد واال گواهى
 صادر خواهد شد. م الف 20670 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

8/59  آقاى حسن صدرى ايرانى داراى شناسنامه شماره 14 به شرح 
دادخواست به كالسة 3977/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان بتول صدرى 
ايرانى بشناســنامه 15 در تاريخ 82/1/8 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- همه گل 
صدرى ايرانى 1 فرزنــد 2- اختر صدرى ايرانى 1 فرزند 3- ســيمين 
صدرى ايرانى 4 فرزند 4- فرشــته صدرى ايرانى 365 فرزند 5- ماه 
بيگم صــدرى ايرانى 1 فرزنــد 6- طوبى صدرى ايرانــى 290 فرزند 
7- حســن صدرى ايرانى 14 فرزند 8- على صدرى ايرانى 5 فرزند 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 20669 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/60  آقاى مجيد عليپور داراى شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست 
به كالسة 3971/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اكرم قندى زفره بشناسنامه 
77748 در تاريخ 93/10/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- متين عليپور 1273145976 
فرزند 2- نگين عليپور 1274787378 فرزنــد 3- صغرا عليقلى زفره 6 
مادر 4- عباس قندى زفره 39 پدر 5-مجيد عليپور19 همســر و  الغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامــه از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 20668 رئيس شعبه 10 شوراى 

حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/61  آقاى صفرعلى رجب زاده داراى شناسنامه شماره 8950 به شرح 
دادخواست به كالســة 3972/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان بهروز رجب زاده 
خوراســگانى بشناســنامه 1270394258 در تاريخ 94/6/20 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- زهرا حبيب الهى 12129 مادر 2- صفرعلى رجب زاده خوراسگانى 
8950 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 20667 رئيس شعبه 10 

شوراى حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

8/62  آقاى محمد امين معينى ناغانى داراى شناســنامه شماره 14045 
به شرح دادخواست به كالســة 3974/94 ح 10 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان جمشيد 
معينى ناغانى بشناسنامه 1101 در تاريخ 94/6/31 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
محمد امين معينى ناغانى 14045 فرزند 2- محمــد متين معينى ناغانى 
24343 فرزند 3- مهرزاد معينى ناغانى 1271714086 فرزند 4- خليل 
معينى ناغانى 944 پدر 5- مليحه منشــى ء184 همسر 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 20666 رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8/63  خانــم پروين كالئى داراى شناســنامه شــماره 500 به شــرح 
دادخواست به كالســة 3975/94 ح 10 از اين شورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمحســين 
باقرزاده بشناســنامه 39977 در تاريــخ 94/5/31 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
پارسا باقرزاده 538 فرزند 2- پريسا باقرزاده 43 فرزند 3- پروين كالئى 
500 همسر 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 20665 رئيس شعبه 10 

شوراى حل اختالف اصفهان

ــتفاده از چك هاي جعلي  اعضاي باندي كه با اس
ــر كالهبرداري  ــر دو ميليارد ريال از 20 نف بالغ ب
ــژه كارآگاهان پليس  ــد در عمليات وي كرده بودن
آگاهي استان اصفهان شناسايي و دستگير شدند.  
ــروي رييس پليس آگاهي  ــتار خس سرهنگ س
فرماندهي انتظامي استان اصفهان پليس گفت: در 
پي شكايت تعدادي از متصديان واحد هاي صنفي 
ــر كالهبرداري  ــهر اصفهان مبني ب و بازاريان ش
ــده اي در اداره جعل  ــن زمينه پرون از آنان، در اي
ــكيل و تحقيقات  ــرداري اين پليس تش و كالهب

وسيعي انجام شد.
ــخص  وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته مش
شد كه تعدادي از افراد با در دست داشتن دسته 
ــد كاال به صورت  ــي اقدام به خري چك هاي جعل
ــنده ، چك را  ــي كه فروش ــرده و هنگام چكي ك
ــودن آن اطالع پيدا  ــرده از جعلي ب به بانك مي ب

كرده است.
ــرانجام با  ــت: س ــوول عنوان داش ــن مقام مس اي
ــان و تالش  ــژه و تخصصي كارآگاه ــات وي اقدام
شبانه روزي آنان اعضاي باند هشت نفره كه اقدام 
به اين گونه كالهبرداري ها مي كردند شناسايي 

و دستگير شدند.
ــه متهمان در  ــروي با بيان اينك ــرهنگ خس س

اعترافات خود به كالهبرداري دو ميليارد ريالي از 
فروشندگان سطح بازار اصفهان اقرار كردند عنوان 
داشت: از مخفيگاه متهمان تعداد 21 فقره چك 
جعلي كشف و تا كنون 20 نفر از مالباختگان در 

اين پرونده شناسايي شدند.
رييس پليس آگاهي استان اصفهان خاطر نشان 
كرد: متهمان كه اعتياد به مواد مخدر دارند تمامي 
ــرداري را  ــده از طريق كالهب ــت آم اموال به دس
ــواد مصرفي خود به فروش  جهت تامين هزينه م

رسانده اند.
ــهروندان به  ــدار به ش ــرهنگ خسروي با هش س
ــي گفت:  ــان واحدهاي صنف ــوص متصدي خص
ــه در دام آنها  ــند ك ــراد كالهبردار باش مراقب اف
ــا بيان اينكه  ــوند. اين مقام انتظامي ب گرفتار نش
ــيك پوش  ــرداران افرادي چرب زبان و ش كالهب
بوده و سعي مي كنند خود را صاحب نفوذ و داراي 
اعتبار جلوه دهند گفت: توصيه ما به مغازه داران 
و صاحبان سرمايه اين است كه از پذيرفتن چك 
ــناس خودداري و در صورت ضرورت  از افراد ناش
براي دريافت چك حتماً قبل از هرگونه معامله اي 
از بانك عامل استعالم نموده و از معتبر بودن آن 
مطلع شده و در صورت مشكوك شدن موضوع را 

به پليس اطالع دهند.

كالهبرداري دو ميليارد ريالي با چك هاي جعلي 
در اصفهان

ــى را كه با  ــداران مرد مأمورنماي ــپاه پاس نيروهاى س
دستبند و افشانه فلفلى واقعى اما سرقتى، خود را مامور 

معرفى مى كرد دستگير كردند.
ــته نيروهاى عملياتى حوزه 4 كميل سپاه  هفته گذش
ــهد فردى را شناسايى  ــداران انقالب اسالمى  مش پاس
ــتفاده از تجهيزات نظامى مانند افشانه  كردند كه با  اس
ــيدى مشهد  ــيم در منطقه س فلفلى دستبند و بى س
سد راه  تعدادى از شهروندان شده بود و آن ها را مورد 

تفتيش بدنى قرار داده بود.
ــپاه كميل در حالى كه   گروه هاى عملياتى  حوزه 4 س
ــل حضور متهم را  تحقيقات ميدانى خود را آغاز و مح
ــايى كرده بودند، رفتار مامورنما را نيز به صورت  شناس
مخفيانه زير نظر گرفتند  تا اينكه با كسب دستور مقام 
ــراغ متهم رفتند و مرد مامورنما را  قضايى به سرعت س
ــيم، دستبند، افشانه  كه تجهيزات نظامى مانند بى س
فلفلى و دوعدد كارت  شناسايى جعلى به همراه  داشت 

ــراى ناحيه 4 مشهد منتقل كردند.  دستگير  و به دادس
ــعبه 402  ــرد مأمورنما در  ش ــب پرونده م بدين ترتي
ــد و او در حالى پاى ميز  دادسراى مشهد رسيدگى ش
محاكمه ايستاد  كه در پاسخ به سواالت بازپرس پرونده 
علت اين اقدامش را اينگونه عنوان كرد: من پس از آن 
كه در مراحل گزينش يكى از نهادهاى نظامى رد شدم 
براى آن كه ماجراى قبول نشدنم نزد خانواده ام لو نرود 
ــده ام دست به اين اقدام  و وانمود كنم كه استخدام ش

زدم و نيت ديگرى نداشتم ! 
ــتان گفت:   همچنين قاضى موحدى راد معاون دادس
ــند با توجه  ــته باش ــهروندان محترم بايد دقت داش ش
ــى كيفرى، صرف ارايه  به صراحت قانون آيين دادرس
كارت شناسايى نمى تواند دليلى براى مجاز بودن فرد 
به تفتيش يا بازرسى باشد و براى انجام بازرسى اماكن و 
اشخاص و اشيا در جرايم غير مشهود به مجوز و دستور 

قضايى نيز نياز است.

دخترى كه پسر موردعالقه اش را به تعرض متهم كرده  در حالى 
ــر جوان نيز  ــت مجازات كرد كه پس از دادگاه براى او درخواس

شاكى را به خيانت متهم كرده  است.
ــط مردى  ــى به مأموران خبر داد توس چندى قبل دختر جوان
موردتجاوز قرار گرفته  است؛ او گفت: «پسرى كه به من تعرض 
كرده جوانى است كه به من ابراز عالقه كرده و خواستار ازدواج 
با من بود، اما وقتى از من جواب منفى شنيد مرا مورد آزار قرار 
داد.» اين دختر گفت: «ما مدتى با هم ارتباط داشتيم و آرش 
خيلى به من ابراز عالقه مى كرد اما بعد از مدتى ديگر به من توجه 
ــت كرده ام به همين  ــد به او خيان نمى كرد و يك روز مدعى  ش
ــن كار را كردم كه يادت  خاطر هم به من تجاوز كرد و گفت اي
باشد ديگر خيانت نكنى، حاال از او شكايت دارم و اين جوان بايد 
مجازات شود». مأموران با شكايت دختر جوان، پسر موردعالقه 
او را بازداشت كردند و تحقيقات از اين جوان آغاز شد آرش به 
ــردم چيزى كه باعث  پليس گفت: من به اين دختر تجاوز نك

شكايت او شده  ناراحتى اى است كه از من دارد.

او دختر جوان را به خيانت متهم كرد و گفت: مدت ها بود كه با 
ــت بودم و رابطه خوبى با هم داشتيم. من واقعا  اين دختر دوس
ــكلى با هم نداشتيم تا اينكه يك روز  عاشقش شده  بودم و مش
ــودم متوجه واقعيتى تلخ  ــتم كيان بيرون رفته  ب وقتى با دوس
شدم. ما سوار ماشين بوديم ماشين را من از پدرم گرفته بودم 
تا با كيان دورى بزنيم. تمام مدت كيان داشت با تلفن صحبت 
مى كرد معلوم بود يك دوست معمولى پشت  خط نيست و يك 
رابطه عاشقانه بين كيان و كسى كه پشت خط است برقرار شده 
و وقتى از او پرسيدم با چه كسى صحبت مى كنى نام دخترى را 

آورد كه من با او دوست بودم، خيلى تعجب كردم.
ــتم باور كنم به من خيانت شده  است از كيان   اصال نمى خواس
همه مشخصات دختر را پرسيدم و وقتى مشخص شد واقعا به 
من خيانت شده، به دوستم گفتم من عاشق اين دختر بودم و با 
خانواده ام صحبت كرده  بودم كه به خواستگارى اش برويم حاال 
كه اين طور ناجوانمردانه با من رفتار كرد ديگر با او ارتباطى ندارم 

و خودم را كنار مى كشم و ديگر نمى خواهم او را ببينم. 

تعرض يا انتقام  گيرى دخترانهاقدام زشت يك جوان به خاطر استخدام نشدن در نهاد نظامى
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معرفى كتاب

ــرم، ــفند300 گ ــت گوس مـواد الزم بـراى تهيـه خـورش قيمه:گوش
ــت دو عدد، ــاطورى يك عدد،لپه دو پيمانه، ليمو عمانى درش ــت س پياز درش
ــع ماي ــن  غذاخورى،روغ ــق  قــــاش دو  ــى  گــــوجه فرنــــگ رب 
ــه  ــى دو عدد،زردچوب ــط خالل ــيب زمينى متوس ــى ،س ــزان كاف ــه مي  ب
ــورى، ــق چــــاى خ ــك قاش ــن ي ــق چاى خورى،دارچي ــك قــــاش ي

ــده  ــاييده ش ــران س ــى، زعف ــزان  كاف ــه مي ــل قرمزب ــك و فلف نم
يك قاشق چاى خورى سرخالى.

روى  را  ــه  قابـــــلمـــ قيــمـه:  خــــورش  تهيــــه  روش 
ــن را  ــورى روغ ــق غذاخ ــش قاش ــته  ، ش ــط گاز  گذاش ــعـــله متوس ش
ــت دهيد تا  ــه در آن تف ــش  دقيق ــپس پياز را ش ــه و داغ كنيد. س در آن ريخت
طاليى شود. گوشت را اضافه كرده و شش دقيقه ديگر تفت دهيد تا رنگ بگيرد 
ــپس زردچوبه را اضافه كرده و  و آبش كشيده شود. پياز را هم بزنيد تا نسوزد، س
ــرخ كنيد. ليمو عمانى و  هم بزنيد.رب گوجه را اضافه كرده و آن را دو  دقيقه س
ــوش آمدن ــس از به ج ــه كرده و پ ــه خورش اضاف ــه پيمانه آب جوش را ب س
ــاعت بپزد.لپه را پاك كرده و  ــعله كم، 2/5 س  اجازه دهيد با در بسته بر روى ش
بشوييد، سپس 15 دقيقه در آب بجوشانيد. با اين كار زرداب لپه خارج شده و باعث 
نفخ نمى شود.  سيب زمينى را كه در آب نگه داشته ايد آبكش و خشك كنيد. كمى 
نمك به آن پاشيده و در روغن سرخ كنيد. سپس روغن آن را گرفته و كنار بگذاريد.  
ــد تا بپزد.اگر  ــورش، لپه را به آن اضافه كني ــاعت و نيم از پخت خ پس از يك س
دوست نداريد ليمو عمانى زياد پخته شود، مى توانيد آن راهم زمان با لپه به خورش
 اضافه كنيد. به ياد داشته باشيد لميو عمانى را بايد با چنگال سوراخ كنيد. پس از 
زمان پخت خورش نمك و فلفل آن را اندازه كرده، زعفران را اضافه كنيد و بگذاريد
ــه  ــد و ب ــورش آم ــن روى خ ــه روغ ــى ك ــزد. هنگام ــر بپ ــه ديگ  15 دقيق
ــو  ــا چل ــيده و ب ــت.دارچين را روى آن پاش ــه اس ــذا پخت ــيد، غ ــت رس غلظ

سرو كنيد.

مشخصات ظاهرى اين گياه برگ هاى كشيده و باريك با رنگ سبز تيره 
يا سبز و زرد است و گل ندارد.

ــد و اين، ــت، يك گونه از نخل Areca مى باش اين نخل بزرگ و پر پش
ــد به محيطى روشن و خشك  ــت.براى رش  گونه اى متراكم و بلند اس

نياز دارد ،اين گياه را دور از رادياتور قرار دهيد.
ــتان  ــرماى زمس ــل س ــط. تحم ــاى متوس ــرارت : گرم ــه ح درج
ــاختمان  ــط معتدل داخل س ــا در محي ــدارد و در اين فصل حتم را ن

نگهدارى شود.
آب : در فصل رشد به آب نسبتا زياد نياز دارد ولى در زمستان كمتر.

ــتالون مخصوص يا 18 در صد  براى تقويت اريكا مى توان از كود كريس
ــتفاده كرد كه مخلوطى از عناصر الزم براى رشد ريشه ،ساقه و برگ  اس

گياه مى باشد.
اين گياه در محيط هاى مرطوب و حاره اى رشد بسيار خوبى دارد ولى 
ــم در آپارتمان و  ــازگارى زياد اين گياه مى توان از اريكا پال به دليل س
ــورى در حد  ــورى كه ن ــرد به ط ــتفاده ك ــته نيز اس ــاى بس محيط ه
ــت و آبيارى ــور مصنوعى زرد براى اريكا كافى اس 50 تا 60 در صد يا ن

 2 تا 3 نوبتى براى اريكا در هفته الزم مى باشد.
ــكا پالم عبارتند  ــراى پرورش گياه اري ــرايط محيط ب به طور خالصه ش
ــط به باال، رطوبت باال، دماى 15 تا 30 درجه سانتيگراد و  از: نور متوس

خاك مناسب آن خاك برگ و ماسه مى باشد.
ــد ، زيرا  ــرد آن را قطع كني ــيدن ك ــه پوس ــروع ب ــاقه اى ش اگر هر س
ــاور نيز  ــاقه مج ــيدن س ــت باعث پوس ــيدگى ممكن اس هر گونه پوس

بشود.
ــدن و به مرور خشك شود به  ــروع به زرد ش اگر نوك برگ هاى اريكا ش
علت گرمى بيش از حد محيط يا آبيارى كم مى باشد كه با انتقال اريكا 
ــكل  به محيطى خنك تر و آبيارى دقيق در نوبت هاى به موقع اين مش
مرتفع خواهد شد،اما الزم به ذكر است كه اين مشكل بيشتر در تابستان 

بروز مى كند.

ــى  ــد و برخ ــاى كارمن ــم ه ــكالت خان ــى از مش ــرزده يك ــان س  مهم
ــما هم براى آماده كردن خانه تان براى پذيرايى  خانم هاى خانه دار است. اگر ش
ــرعت خانه تان را ــرزده فرصت كمى داريد با روش هاى زير به س از ميهمانان س

 (البته فقط ظاهر خانه را!) مرتب كنيد. (قسمت دوم)
براى پذيرايى از ميهمانان ناخوانده خونسردى تان را حفظ كنيد

ــن راحتى ها  ــه اي ــما ب ــه اى كه از نظر ش ــردن خان ــراى مرتب ك ــن قدم ب اولي
سر و سامان نمى گيرد، همين است كه شما خونسردى تان را حفظ و تنها به اين 
ــان را به زيبايى هاى منزل تان  فكر كنيد كه چه طور مى توانيد حواس مهمان ت

معطوف و تا مى توانيد نامرتبى ها را از ديد او مخفى كنيد.
براى پذيرايى از ميهمانان تان درب ورودى منزل تان را دريابيد

ــما را مى بيند و نه پذيرايى منزل تان را. او در ابتدا، در  مهمان شما، در ابتدا نه ش
ــما را مى بيند. بنابراين اول به سمت درب ورودى برويد و هرچه  ورودى منزل ش
كفش و دمپايى اضافه آن جا هست را در جاكفشى قرار دهيد. اگر فرصت اين كار 
ــتيك بزرگ بريزيد و در گوشه اى از منزل  را نداريد، حداقل آن ها را در يك پالس

تان مخفى كنيد.
بـراى پذيرايـى از ميهمانـان سـرزده بـه محـل نشسـتن مهمـان

 توجه ويژه اى كنيد
-  محل نشستن مهمان ها را از تمام نامرتبى ها و وسايل اضافى خالى كنيد. براى 
اين كار به يك سبد يا حداقل به يك پالستيك بزرگ نياز داريد تا منزل تان را مثل 

روزهاى مرتبش، سر و سامان بخشيد!

 -  هميشه يك طرف كوسن ها را به مهمان ها اختصاص دهيد يعنى يك طرف آن 
را بهتر نگهدارى كنيد. قبل از اينكه مهمان ها از راه برسند كوسن ها را برگردانيد 

تا طرف بهتر آنها ديده شود. وقتى مهمان ها رفتند دوباره كوسن ها را برگردانيد.
ــتيكى بپوشيد و  ــتكش پالس ــطح مبل ها مو مى بينيد، يك دس  -  اگر روى س

دست تان را روى مبل بكشيد. موها به دستكش خواهد چسبيد.

ــورى» به  ــران اولوالعزم» تاليف «حديقه عاش كتاب «گفتارهايى از پيامب
ــيره ى رفتارى و گفتارى  پيامبران الهى به  منظور آشنايى مخاطبان با س

رشته ى تحرير درآمده است.
انسان به عنوان موجود برخوردار از شعور و خرد و تدبير توام با اختياروآزادى 
ــو دارد.خداى  ــه راهنمايى و الگ ــل نياز ب ــير هدايت و تعالى و تكام در س
ــان متعددى براى او ــليم ،پيامبران و هادي متعال در كنار عقل و فطرت س

 فرستاده است.
هريك از اين بزرگواران با رفتار و گفتار خود كه برگرفته از وحى و الهام الهى 
بوده توانسته اند جامعه ى انساتى را در مسير تكاملى رشد و هدايت در ابعاد 

مختلف زندگى رهنمون و رهنما باشند.
ــم فقدان  ــا على رغ ــده ت ــذارى آن ها موجب ش ــتره و عمق تاثيرگ گس
ــخنان و گفته ها  ــت زمان زياد، هنوز نقل س شخصيت ظاهريشان و گذش

ويادآورى رفتار و كرارشان براى بشر امروزى راهگشا و كارآمد باشد.
ــدد جمع آورى و  ــان و مذاهب در ص ــروان همه ى ادي به همين جهت پي
تدوين و تنظيم ويژگى هاى رفتارى بزرگان دينى خود هستند. در اسالم 
به بركت كتاب تحريف ناپذير قرآن و سيره و سنت پيابر اكرم(ص) و امامان  
ــان گزارش هاى مستندى از سيره ى  اهل بيت و صحابه و ياران ارجمندش
ــزم  و به طور خاص  ــى به ويژه پيامبران اولوالع رفتارى  و گفتارى انبيا اله
ــيده  ــت رس ــرت محمد(ص) به دس ــالم حض ــان اس ــر عظيم الش پيامب

و تا كنون تاليفات متعددى در اين باره نگاشته شده است. 
كتاب حاضر مشتمل بر مقدمه اى درباره ى حضرت آدم و 5 باب است كه 
ــم(ع)»،  براهي ــرت ا ــوح(ع)»، «حض ــرت ن ــد از:«حض ن ــارت ا عب

«حضرت موسى(ع)»، «حضرت عيسى(ع)»،«حضرت محمد (ص)».
ــاله و با توجه به هدف تامين  مولف در اين كتاب بر اساس تجارب چند س

ــيره ى رفتارى و گفتارى  پيامبران الهى  گوشه اى از ضرورت آشنايى با س
اقدام به جمع آورى و تنظيم  و تدوين اين مباحث نموده است.

ــارات طيهور در قطع رقعى و با قيمت 10 هزارتومان  كتاب حاضر را انتش
چاپ و روانه ى بازار كتاب كرده است.

خورش قيمه

اريكا پالم

چگونه سريع خانه مان را جمع و جور كنيم؟

گفتارهايى از پيامبران اولوالعزم 

ــال 2015 را  ــى س ــزه طراح ــانى كه جاي ــى از كس يك
ــل روى آب دارد كه  ــراى يك هت دريافت كرده، طرحى ب
ــاق خواب و ــپزخانه، حمام، ات ــالن، آش هر اتاق آن يك س
ــت  ــا دارد.البته اين ها طرح هايى اس ــاز رو به دري  فضاى ب
كشيده شده اما هيچ چيز قطعى نيست و تا سرمايه گذارى 

براى كار پيدا نشود، نمى توان قطعى نظر داد.

ــت  ــان اس ــى روبروى ت ــر سوئيس ــزرگ پني ــه ب ــك تك ــد ي ــور كني تص
ــاق  ــا 800 ات ــس ب ــل آتالنتي ــت. هت ــو اس ــد لگ ــزى مانن ــبيه چي ــه ش ك
ــه ــا شيش ــه ب ــده ك ــاخته ش ــه س ــس در 46 طبق ــان لوك و 250 آپارتم
ــه ــر گرفت ــل درنظ ــن هت ــراى اي ــه ب ــت.امكاناتى ك ــده اس ــانده ش  پوش
ــتخر شيشه اى  ــتخرم آب گرم، پارك دريايى و اس ــتوران، اس ــت، رس  شده اس
ــت و دبى اميدوار است با اين هتل و امكاناتى كه  در ارتفاع 90 مترى از زمين اس
براى آن طراحى كرده است به رقابتى با تفرجگاه ساحلى شنى سنگاپور بپردازد.

در روستاى ايووك كه حال و هواى گرمسيرى دارد، هتلى 
ــتخر و باغ گياه كه تراس هاى آن  با كلبه هاى كاهگلى، اس
ــت. در  ــول درياى آندمان اس ــگل انبوهى در ط رو به جن
ــن،  ــاى جنبى زيادى از جمله مديتيش اين هتل برنامه ه
كالس هاى رزمى، غواصى، قايق سوارى دارد كه جز ديگرى 

از زندگى لوكس محسوب مى شود.

دبى به خوبى توانسته خودش را در پروژه هاى خصوصى و 
توسعه يافته معرفى كند. 

ــى مانند  ــا برنامـــــه هاي ــى ب ــر خصوصــــ جــــزاي
ــاحلى  ــاى س ــى و آپارتمان ه ــاحـــــل خصوص س
ــروع  ــاى آن ش ــر كاره ــال حاض ــد و در ح راه مى افتن

شده است.

ــمالى نروژ، يك معمارى شگفت انگيز شبيه  در دامنه كوه هاى ش
مار به زودى رونمايى مى شود كه 11 هزار متر مربع مساحت دارد.
 اين هتل شامل تركيبى از هتل، آپارتمان، آمفى تئاتر و استخرهاى 
آب گرم را در ساختمان منحنى شكل خودش جا داده است. اين 
هتل دور افتاده در اسكانديناوى قرار بود سال 2015 افتتاح شود كه 

اين اتفاق نيفتاد، اما به زودى امكان رزرو بليت آن ميسر مى شود.

ــه ريزى ها كاملى ــراى آن برنام ــى كه هنوز ب ديگر طرح
 انجام نشده است، طرح داونگ در چين است. 

ــه همراه  ــوئيت ب ــا 330 س ــتاره ب ــج س ــل پن ــك هت ي
ــن هتل  ــى اي ــات جنب ــى از امكان ــع ورزش ــك مجتم ي
ــك گودال ــل در ي ــت اين هت ــرار اس ــه ق ــتند. البت هس

احداث شود.

شيمائو ، يكى از عجايب هتل دارى در دنيا محسوب مى شود كه تا سال ها درباره آن 
ــيد، حاال در  ــتادانه آن به ثمر رس ــد از مدتى كه طرح اس صحبت مى كردند و بع
ــانگهاى هستند و  ــده خارج از ش ــاخت آن در نزديكى يك معدن رها ش حال س
ــبيه به  ــان الزم دارند.اين هتل كه چيزى ش ــال 2017 زم براى تكميل آن تا س
سرزمين عجايب است، 328 اتاق دارد كه نمايى از يك آبشار 90 مترى را هم دارد، 
همچنين برخى از بخش هاى آن مانند رستوران و البى در زير آب قرار گرفته اند. 
همچنين در اين منطقه براى برنامه هاى تفريحى مانند پريدن از ارتفاع با طناب و 

سنگ نوردى نيز، مكان تعبيه شده است.

اينكه هتلى كامال زير آب قرار گرفته باشد، درست 
مانند فيلم هاى فانتزى است، اما در سواحل فيجى 
ــت و اين روزها با  ــاق در حال رخ دادن اس اين اتف
ــازه اى  ــاخت اين اثر س زيردريايى ها در حال س
ــر تاالب هاى  ــرى كه زي ــتند.در اين اثر هن هس
ــوئيت به همراه  ــاخته مى شود، 24 س مرجان س
كتابخانه، استخر و رستوران وجود دارد. طراح اين 

اثر نام آن را خداى دريا گذاشته است و قرار است 
ــل از چهار زير دريايى  براى رفت و آمد به اين هت
استفاده شود.با اينكه قرار بوده اين هتل براى سال 
2008 آماده باشد، اما به داليل مختلف اين اتفاق 
نيفتاد و سازندگان آن اميدوارند تا دو سال ديگر 
ــره بردارى حاضر ــرى زير آب براى به اين اثر هن

 باشد.

هتل شناور نمك و آب

هتل سلطنتى آتالنتيس-دبى

هتل كيماال- پوكت، تايلند جزاير خصوصى اميراهللا-دبى هتل لوفوتن اپرا-نروژ داونگ-چين

شيمائو- شانگهاى چين

هتلى زير آب -فيجى

بـا عجيب تـرين هتـل هاى دنيـا آشنـا شويد
ــيد؟ در اين مطلب مى توانيد با عحيب ترين  ــنا مى كنند، يا باالى يك آبشار باش  تا به حال به اين فكر كرده ايد كه زير آب بخوابيد در حالى كه ماهى ها اطراف تان ش
هتل هاى دنيا آشنا شويد. هتل هاى شگفت انگيز در تمام دنيا طرفداران خاص خودش را دارد و صنعت هتل سازى براى جلب توجه اين عالقه مندان هر بار برنامه هاى 
جذابى را پياده مى كند و با ايده ها و طرح هاى شگفت انگيز هتل هاى تازه مى سازد. برخى طرح ها تنها در اينترنت منتشر شده اند و برنامه ريزى براى ساختن شان آغاز 

شده و برخى ديگر هم كارهاى ابتدايى ساخت را از سر مى گذرانند.
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