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كشف ذخاير جديد  نفت و گاز
در ايـران

ــن  ــف ميادي ــت، از كش ــى نف ــركت مل ــل ش ــر عام  مدي
ــران  ي ــى در ا ــام و گاز طبيع ــت خ ــد نف ــر جدي و ذخاي
ــل  ــر قاب ــد ذخاي ــام جدي ــه زودى ارق ــت: ب ــر داد و گف خب
ــالم  ــت اع ــر نف ــط وزي ــور توس ــت و گاز كش ــت نف برداش
خواهد شد.ركن الدين جوادى با اشاره به كشف ميادين و ذخاير 
ــاس آمار  ــام و گاز طبيعى در ايران، گفت: براس جديد نفت خ

حدود دو سال گذشته، حجم ذخاير نفت خام ايران حدود 158 
ميليارد بشكه نفت قابل توليد اعالم شده است.معاون وزير نفت 
با اعالم اينكه حجم ذخاير گاز طبيعى ايران حدود 33 تريليون 

مترمكعب اعالم شده است، تصريح كرد: اين در 
حالى است كه به دليل كشف ذخاير جديد نفت 

خام و گاز طبيعى  ... 

كشف ذخاير جديد  نفت و گاز

158حدود دو سال گذشته، حجم ذخاير نفت خام ايران حدود 158حدود دو سال گذشته، حجم ذخاير نفت خام ايران حدود 158
ميليارد بشكه نفت قابل توليد اعالم شده است.معاون وزير نفت 
33با اعالم اينكه حجم ذخاير گاز طبيعى ايران حدود 33با اعالم اينكه حجم ذخاير گاز طبيعى ايران حدود 33 تريليون 

مترمكعب اعالم شده است، تصريح كرد: اين در 
حالى است كه به دليل كشف ذخاير جديد نفت 

كليد توسعه  استان، استفاده از 
سرمايه گذارى غير دولتى است 
ــرمايه گذارى  ــتاندار اصفهان گفت: استفاده از س اس
غير دولتى داخلى و خارجى يك انتخاب نيست؛  بلكه 

يك ضرورت اجتناب ناپذير است و كليد  ...
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ــد داريم فرش قرمز را  معاون وزير اقتصاد گفت: قص
ابتدا جلوى سرمايه گذاران داخلى پهن كنيم؛  وقتى 

سرمايه گذاران داخلى موفق ...

ــاورزان چهارمحالى  ــت زعفران موردتوجه كش كش
قرارگرفته است؛ به طورى كه امسال سطح زير كشت 

گياه زعفران دو برابر شده و ادامه اين روند، اين ... 

ــان اينكه با  ــى اصفهان با بي مديركل ميراث فرهنگ
ــياى ابتدايى در تپه هاى قلعه بزى،  قدمت  كشف اش

اصفهان به 50 هزارسال ...

ــر در حالى  ــم  ليگ برت ــاى هفته يازده ديداره
ــپاهان، قهرمان و  ــيد كه تيم هاى س به پايان رس

تراكتورسازى، نايب قهرمان فصل گذشته ...

تفويض اختيار مركز خدمات 
سرمايه گذارى به  اصفهان

بـام ايـران، قطـب توليـد 
طالى سرخ مى شود

امكان ايجاد سايت موزه 
در قلعه بزى

بحـران ادامه دار سپاهـان 
در ليگ برتر 
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رهبر انقالب در در ديدار سفرا و كارداران جمهورى اسالمى:

مذاكره با آمريكا درباره مسائل منطقه معنا ندارد
بچـه هـا چـه مى خواهنـد؛

 «جناب خان» يا «باربى»؟
ــا طراحى روى  ــك ي ارائه محصوالت جانبى مثل عروس
ــول فرهنگى  ــا عرضه محص ــر، همزمان ب لوازم التحري
ــن و برنامه كودك ايرانى، اقدامى درست و  مثل انيميش
ــال ها، با غفلت از تاثيرات  ــت كه س به ظاهر كوچك اس
ــد. ــر فرهنگى، جدى گرفته نمى ش فراتر از متن يك اث

ــهراب»  ــتم و س ــن «رس ــت كه انيميش چند ماهى اس
ــنى  ــت. انيميش ــده اس ــبكه نمايش خانگى ش وارد ش
ــى ديگر آن  ــع آن، محصوالت جانب كه همزمان با توزي
ــرى با جلد  ــوازم التحري ــود. ل هم در بازار عرضه مى ش
ــهراب».در برگه  ــخصيت هاى انيميشن «رستم و س ش
ــته  ــن نوش ــرده اين انيميش تبليغاتى همراه با لوح فش
ــودك ايرانى را با  ــت: «پدر و مادر ارجمند، ك ــده اس ش
ــاهنامه بزرگ كنيد  ــخصيت هاى ش ــت افزار و ش نوش
ــت  ــد بضاع ــدام در ح ــن اق ــد». اي ــخصيت دهي و ش
ــوالت جانبى  ــت.ارائه محص ــل تقدير اس ــروه قاب اين گ
ــت  ــدام درس ــك اق ــى، ي ــر فرهنگ ــك اث ــراه ي هم
ــك  ــرات ي ــه تاثي ــت ك ــن جه ــت از اي ــى اس فرهنگ

«اثر فرهنگى» بعد از خلق از بين نمى رود. نمى توان ...

براى پروژه ميدان امام على(ع)؛

جايزه جهانى خشت طاليى به شهردارى اصفهان رسيد
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ــد به آمريكا  ــت: برخى مى گويند االن باي امام جمعه موقت تهران گف
سوارى بدهيم، خداوند آنها را كور كرده و عقل و غيرت را از آنها گرفته؛ 
ــتند آمريكا براى آنها زندگى درست كند.   چرا كه آنها منتظر اين هس
ــت  ــم بزرگداش آيت اهللا كاظم صديقى ، خطيب موقت جمعه در مراس
ــهيدان عبداهللا باقرى و امين كريمى از مدافعان حرم كه در مسجد  ش
ــد، با اشاره به ويژگى  ــى نهاد رياست جمهورى برگزار ش سلمان فارس
ــورا ابعاد، اسرار و رموزى دارد  نهضت عاشورا اظهار داشت: نهضت عاش
ــلوك در مرور زمان قابل كشف است. وى كه اينها براى اهل سير و س
ــرآن را تجلى كرد و مهم  ــين(ع) حقيقت ق  ادامه داد: نهضت امام حس
ترين بخش اين محور جدا كردن يزيد و بنى اميه و جريان استكبار براى 

هميشه بود و توانست آنها را منفور كند. 
خطيب موقت جمعه تهران با بيان اينكه امام حسين (ع) مظلوم را مجهز 
و ظالم را منفور كرد، گفت: امروز امام حسين(ع) مقابل استكبار، نفاق، 
ــت امام زمان (عج)  ــتاده و پرچمى را بلند كرده و تا به دس سكوالر ايس

برسد و امروز شعار هل من ناصر ينصرنى هنوز بلند است.
صديقى در بخش ديگرى از سخنان خود به تاثيرپذيرى واقعه انقالب از 
عاشورا اشاره كرد و اظهار داشت: امام، آمريكا را تحقير كرد، آنها را به زانو 
درآورد و به چالش كشيد. امام آنها را در موضع انفعالى قرار داد و كارى 

كرد كه آنها امكان بلند شدن نداشته باشند. 
وى افزود: آنها چون ضربه خورده بودند، جنگ 8 ساله را به ما تحميل 

كردند و دراين جنگ همه دنيا را عليه ما بسيج كردند؛
ــا انتقاد از برخى  ــه موقت تهران ب ــا برنيامدند. امام جمع اما از عهده م
ــتند، تاكيد كرد:  ــا آمريكا هس ــال برقرارى رابطه ب افرادى  كه به دنب
خيلى عجيب است كه امروز خيره  شدگان به قدرت كاخ سفيد قدرت 
شهادت را نمى بينند و عزت و عظمت عاشورا و جريان امام حسين(ع) 
ــا را در جبهه ها ديدند، در  را نمى  توانند لمس كنند؛ با اينكه پيروزى م
ــر خم مى كنند و مى گويند االن بايد به آمريكا سوارى  مقابل آمريكا س
بدهيم، خداوند آنها را كور كرده و عقل و غيرت را از آنها گرفته چرا كه 

آنها منتظر اين هستند آمريكا براى آنها زندگى درست كند.
ــت و  ــهادت اس ــه روحيه ش ــا ب ــدار م ــرد: اقت ــح ك ــى تصري  صديق
ــا دارد. ــن روحيه را از م ــد گرفتن اي ــمن در جنگ فرهنگى قص دش
ــت و گفت:  ــرگ دانس ــن م ــا ارزش تري ــدا را ب ــهادت در راه خ وى ش
ــهيد  ــدا مى گويد كه ش ــهيد ،مرده بگويد. خ ــى حق ندارد به ش كس
ــعه  ــت روبه توس ــه مقاوم ــروز جبه ــت. ام ــت و زنده اس ــرده اس نم
ــادى آن را  ــتكبار و اي ــودى اس ــه زودى ناب ــم ب ــت و اميدواري اس

ببينيم.

وزير خارجه تازه  كار عربستان سعودى در تازه  ترين زياده گويى خود، 
اظهار اميدوارى كرد كه ايران، اموال رفع توقيف شده پس از توافق هسته 

اى را صرف «رشد و توسعه» در كشوركند.
ــتان كه روز جمعه در نشست وين به  عادل الجبير، وزير خارجه عربس
دليل سابقه كم و تازه كار بودن، روى دورترين صندلى جانمايى شد، در 
نشستى در پايتخت بحرين اظهار داشت: عربستان سعودى اميدواراست 
ــوى  ــته اى و رفع توقيف به س كه ايران، اموالى را كه پس از توافق هس
ــبرد سياست هاى خصمانه، براى  تهران سرازيرمى شود، به جاى پيش

توسعه اقتصادى صرف كند.
ــت هاى خصمانه را به جمهورى اسالمى نسبت  الجبير در حالى سياس
مى دهد كه كشورش پس از سال ها حمايت همه جانبه از تروريست ها 
در عراق، سوريه و آسياى ميانه، از تاثيرگذارى اقدامات ضد بشرى خود 
ــتقيم به زنان و كودكان  ــده و از ابتداى سال جارى حمله مس نااميد ش
يمنى را در دستور كار قرار داده و عالوه بر تخريب كامل زيرساخت هاى 
ــور كشته يا مجروح؛ و  يمن، تا كنون بيش از 20 هزار نفر را در اين كش

صدها هزار نفر را آواره كرده است.
ــياق  ــبك و س ــخنان خود، به س ــتانى در ادامه س وزير تازه كار عربس
ــال اخير، تجاوز نظامى به يمن را «در مراحل  همقطارانش در چند س

پايانى» دانست و مدعى شد كه پيشروى هاى ائتالف متجاوز عربى به 
مراحل خوبى رسيده است.

سعود الفيصل هم كه پيش از الجبير 40 سال وزير خارجه سعودى بود، 
پيش از مرگش بارها از «نزديك بودن زمان رفتن بشار اسد» سخن گفته 

بود؛ ادعايى كه هيچ گاه محقق نشد.
ــخنان خود با اشاره به كسرى  ــتانى در بخش ديگرى از س وزير عربس
بودجه كشورش در سال جارى ميالدى، مدعى شد كه عربستان قادر 
ــرى بودجه را جبران كند و روند  است با وجود كاهش بهاى نفت، كس

توسعه اقتصادى در اين كشور همچنان قوى خواهد بود.
ــام آور  ــتين بار و در پى افزايش سرس ــعودى براى نخس ــتان س عربس
ــور و ورود مستقيم به  هزينه هاى حمايت از تروريسم در چندين كش
جنگ با يمن، با كاهش شديد بودجه روبرو شده و بسيارى از پروژه هاى 

عمرانى در اين كشور متوقف گرديده است.
ــاى عصبى وزير خارجه  ــته و همزمان با افزايش واكنش ه هفته گذش
عربستان عليه جمهورى اسالمى ايران، خبرى منتشر شد كه بر اساس 
ــجويى ايران، با حضور در برابر سفارت  آن شمارى از تشكل هاى دانش
عربستان، تصميم داشتند يك بسته«قرص اعصاب» براى مصرف وزير 

خارجه اين كشور به وى هديه دهند.

تصميم گيرى الجبير درباره اموال توقيفى ايرانبرخى مى گويند، االن بايد به آمريكا سوارى بدهيم

ــر اينكه مذاكره با امريكا  حضرت آيت اهللا خامنه اى با تاكيد ب
ــائل منطقه معنا ندارد، فرمودند: اهداف امريكا در  درباره مس

منطقه، 180 درجه با اهداف ايران، متفاوت است.
ــه اى رهبر معظم  ــرت آيت اهللا خامن به گزارش فارس ، حض
انقالب اسالمى صبح روز يكشنبه، در ديدار وزير امور خارجه 
ــن «اصول و  ــالمى، با تبيي ــفرا و كارداران جمهورى اس و س
راهبردهاى ثابت و پايدار سياست خارجى در قانون اساسى و 
الزامات ناشى از اين اصول و سياست ها»، راه حل هاى منطقى 
ــائل مهم منطقه از جمله سوريه،  و مستحكم ايران درباره مس
ــداف امريكا در  ــد كردند: اه ــريح و تاكي يمن و بحرين را تش

منطقه، 180 درجه با اهداف ايران، متفاوت است.
ــت خارجى كشور را همان  حضرت آيت اهللا خامنه اى، سياس
سياست خارجى نظام در قانون اساسى خواندند و خاطرنشان 
كردند: اين سياست خارجى متخذ از اسالم و منبعث از اهداف 
و آرمان هاى انقالب است و مسووالن وزارت خارجه و سفرا و 
كارداران در حقيقت «نمايندگان، سربازان و خدمتگزاران اين 

اصول و آرمان ها» هستند.
ايشان در همين زمينه افزودند: سياست خارجى كشور مانند 
همه كشورهاى جهان بر منافع بلند مدت و اصول و ارزش ها 
استواراست و با رفت و آمد دولت ها با ساليق سياسى گوناگون، 
تغيير نمى كند، دولت ها فقط در تاكتيك ها و ابتكارات اجرايِى 

راهبردهاى سياست خارجى تأثيرگذار و دخيل اند.
ــى در ــه تاكتيك هاى ديپلماس ــد: هم ــر انقالب افزودن رهب

ــبرد اصول سياست   دولت هاى مختلف بايد در خدمت پيش
خارجى در قانون اساسى باشد و نمايندگان سياسى ايران در 
خارج، خود را نماينده و مدافع جدى و منطقى سياست هاى 

نظام بدانند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به تبليغات پرحجم بيگانگان 
ــته» در سياست خارجى  درباره «تغيير اجبارى يا خود خواس
جمهورى اسالمى افزودند: اين تحليل خوش خياالنه غربى ها، 
در حقيقت ناشى از فشار اين واقعيت است كه سياست خارجى 
ــطح منطقه همچون سّدى  ــالمى، الاقل در س جمهورى اس
مستحكم و صخره اى استوار، مانع از يكه تازيهاى قدرت هاى 
ــت و آنها، هميشه در آرزوى  سلطه گر به ويژه آمريكا شده اس

تغيير اين سياست ها هستند.
ــيار  ــاى آمريكايى ها در منطقه بس ــت ه رهبر انقالب سياس
ــامان منطقه  ــيا را، علت اصلى اوضاع نابس حساس غرب آس
برشمردند و افزودند: برخالف نظر برخى افراد، آمريكا بخش 

عمده مشكالت منطقه است نه بخشى از راه حل مشكالت.
ــت خارجى جمهورى  ــان با تأكيد مجدد بر اينكه سياس ايش
ــاخته اين و آن نيست؛ بلكه مبتنى بر اصول  اسالمى ايران، س
مستحكم قانون اساسى است افزودند: در قانون اساسى، اسالم 
معيار سياست خارجى است بنابراين موضع گيرى در مقابل 
ــائل مختلف، بايد مختصات دينى داشته باشد.  كشورها و مس
ــاره به ديگر اصول سياست  حضرت آيت اهللا خامنه اى، با اش
ــدات برادرانه به همه  ــى از جمله تعه خارجى در قانون اساس
مسلمانان جهان، حمايت بى دريغ از مستضعفان جهان، طرد 
ــتعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب در همه زمينه ها،  كامل اس
ــلمانان،  ــتقالل همه جانبه، دفاع از حقوق همه مس حفظ اس
عدم تعهد به قدرت هاى سلطه گر، روابط صلح آميز متقابل با

 دولت هاى غير محارب، خوددارى از هرگونه دخالت در امور 
ــتضعفان  داخلى ملت ها و حمايت از مبارزات حق طلبانه مس

در مقابل مستكبران در هر نقطه از جهان افزودند: اين اصول 
ــگان را به خود  ــو و واال، ذهن ملت ها بخصوص نخب جذاب، ن

جلب كرده است.
ــالمى با اين  ــت خارجى جمهورى اس ايشان افزودند: سياس
راهبردها و مختصات، سياست خارجى انقالبى است و اگر در 
اجرا با راهكارهاى هوشمندانه همراه شود، آثار شگفت انگيزى 
ــكالت  ــى آورد و ظرفيت حل بخش مهمى از مش به همراه م

جهان اسالم را داراست.
ــاره به برخى آثار مثبت اجراى راهبردهاى  رهبر انقالب، با اش
ــت هاى انقالبى در  ــت خارجى افزودند: اجراى سياس سياس
ــى باعث افزايش اقتدار و  هر زمينه، از جمله عرصه ديپلماس
تأثيرگذارى، ارتقاى جايگاه كشور و عزت و اعتبار ايرانيان در 

ميان ملت ها مى شود.
ــى وقفه  ــر تداوم ب ــا تأكيد ب ــت اهللا خامنه اى، ب ــرت آي حض
ــت خارجى افزودند: ادعا نمى كنيم  راهبردهاى ثابت سياس
به همه اهداف خود رسيده ايم يا حتى نزديك شده ايم چون 
اجراى «سياست خارجى انقالبى» در عمل با برخى غفلت ها، 
كم كارى ها، ناهوشمندى ها و موانع خارجى همراه بوده است؛ 
ــور، مديون همين سياست هاى  اما جايگاه عزتمند فعلى كش
حكيمانه است و اگر به اين اصول عمل نكرده بوديم، خدا مى 
داند در داخل مرزها، با چه مشكالت و ضربات عجيبى، دست 
به گريبان مى شديم. حضرت آيت اهللا خامنه اى در جمع بندى 
اين بخش از سخنان شان، خطاب به مسووالن وزارت خارجه و 
سفرا و كارداران تأكيد كردند: با «استحكام و اقتدار و افتخار»، 
ــت خارجى را  ــى و راهبردهاى ثابت سياس ادامه اصول انقالب
تكرار كنيد تا بيگانگان و دنباله هاى داخلى آنان، به تغيير در 

سياست خارجى جمهورى اسالمى دلخوش نكنند.
رهبر انقالب در ادامه سخنانشان، به الزامات ناشى از پايبندى 

به اصول و راهبردهاى سياست خارجى پرداختند.
ايشان خاطرنشان كردند: توجه داشته باشيد كه تاكتيك هاى 
سياست خارجى بايد در خدمت مبانى راهبردى باشد نه اينكه 

به اسم تاكتيك، بر ضد اصول عمل شود.
رهبر انقالب «اعتماد به نفس، صراحت و استحكام در مواجهه 
با عوامل مخالف و موانع» را از ديگر الزامات سياست خارجى 
خواندند و در عين حال افزودند: البته هنر ديپلماسى اين است 

كه ايده ها و موانع را طورى بيان كند كه تأثيرگذار باشد.
ايشان منطق جمهورى اسالمى در مسائل منطقه را دنياپسند 
ــريح راه حل هاى ايران براى اين  و محكم برشمردند و در تش
مسائل افزودند: در مساله فلسطين ما ضمن نفى رژيم غاصب 
و جعلى و محكوميت شديد فجايع و جنايات روزانه اين رژيم، 
ــنهاد ــطينى ها را پيش برگزارى انتخابات با حضور همه فلس

 كرده ايم كه با موازين جارى دنيا نيز كامًال منطبق است.
ــطين بيرون  ــان افزودند: هر دولتى از دل آراى ملت فلس ايش
بيايد تكليف صهيونيست ها و ساكنان سرزمين هاى اشغالى را 
مشخص خواهد كرد؛ البته در مخالفت با پيشنهاد منطقى ما 
گفته اند اين به معناى فروپاشى رژيم غاصب است كه طبيعى 

است اين رژيم جعلى بايد دچار فروپاشى شود.
ــوريه نيز تاكيد كردند: حرف ما در اين  رهبر انقالب درباره س
زمينه، مستحكم ترين حرف هاست ما معتقديم معنى ندارد 
ــه يك نظام  ــوند و راجع ب ــورهاى ديگر دور هم جمع ش كش
ــد، اين بدعتى  ــس آن حكومت تصميم بگيرن حكومتى و ريي
خطرناك است كه هيچ حكومتى در جهان اجراى آن را درباره 

خود نمى پذيرد.
ــوريه،  ــاله س حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: راه حل مس
ــت و براى اينكار بايد با قطع كمك هاى نظامى  انتخابات اس
ــان پذيرد تا  ــگ و ناآرامى پاي ــان، ابتدا جن و مالى به معارض
ــوريه در محيطى امن و آرام، هركس را مى خواهند مردم س

 انتخاب كنند.
ــورها و تبديل آنها به  ايشان در همين زمينه با رد تجزيه كش
واحدهاى كوچك قومى افزودند: مرجع قرار دادن يكى از گروه 
ــكيل دولت، منطقى و  ــلح براى تصميم گيرى و تش هاى مس
مورد قبول نيست و اينگونه فرمول ها عمًال باعث ادامه يافتن 

جنگ مى شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى درباره عراق نيز گفتند: تقسيم اين 
كشور به مناطق عرب شيعه، عرب سنى و ُكرد، كامًال مخالف 

منافع مردم، عملى نشدنى، بى معنا و غيرقابل قبول است.
ــان كردند: وحدت سرزمينى، تماميت ارضى  ايشان خاطرنش
ــل ايران درباره  ــودن آراى مردم، اصول راه ح عراق و مرجع ب

عراق است.
ــورى جنايات  ــز افزودند: قطع ف رهبر انقالب درباره يمن ني
سعودى و آغاز گفتگوهاى يمنى – يمنى، مى تواند پايان بخش 

درگيرى هاى اين كشور باشد.
ايشان خاطرنشان كردند: رفتار سعودى ها در يمن و سوريه، 
يك بام و دو هواست آنها درباره يمن مى گويند به درخواست 

ــتعفى و فرارى يمن در اين كشور دخالت  رييس جمهور مس
نظامى كرده اند؛ اما درباره سوريه حاضر نيستند به درخواست 
رئيس جمهور قانونى اين كشور، از حمايت از معارضين مسلح 

دست بكشند.
ــردم بحرين هيچ  ــاره بحرين نيز افزودند: م رهبر انقالب درب
ــد و ما اين  ــاب نمى خواهن ــق رأى و حق انتخ چيزى جز ح

درخواست آنها را منطقى مى دانيم.
حضرت آيت اهللا خامنه اى پس از بيان راه حل هاى جمهورى 
ــكالت منطقه افزودند: عامل اصلى اين  اسالمى براى حل مش
ــتى و گروه هاى  ناامنى ها، حمايت امريكا از رژيم صهيونيس
ــت ها با سياست هاى جمهورى  تروريستى است و اين سياس

اسالمى صد و هشتاد درجه متفاوت است.
ــائل  ــكا درباره مس ــا امري ــره ب ــا رد مذاك ــالب ب ــر انق رهب
ــان كردند: آمريكايى ها، دنبال تحميل  منطقه اى، خاطرنش
ــائل، آنها مى خواهند 60، 70  منافع خود هستند نه حل مس
ــان را در مذاكره تحميل كنند و بقيه  ــته هايش درصد خواس
اهدافشان را هم به طور غيرقانونى، عمًال اجرا و تحميل كنند 

پس مذاكره چه معنايى دارد؟
ايشان در ادامه سخنانشان توسعه مستمر روابط با همسايگان، 
ــورهاى افريقايى را از ديگر الزامات  كشورهاى اسالمى و كش

سياست خارجى برشمردند.
ــر رزمندگان و  ــن تعبي ــت اهللا خامنه اى همچني حضرت آي
جنگ آوران خطوط مقدم در عرصه بين الملل را شايسته شغل 
و شأن مسووالن و كاركنان وزارت خارجه خواندند و افزودند: 
وزارت خارجه با توجه به اهداف و وظايف خود به خوبى فعال 
ــت و به خصوص در تجربه اخير مذاكرات هسته اى، آقاى  اس

دكتر ظريف و همكارانشان آزمون خوبى، از سر گذراندند.
ــم مذاكره كننده  ــين تالش و جديت تي رهبر انقالب با تحس
ــش قدرت  ــتن در مقابل ش ــاس قدرت و نشس گفتند: احس
ــود خود به ــور و وج ــداف و تثبيت حض ــاع از اه جهانى، دف
ــره كنندگان  ــاط قوت مذاك ــل، از جمله نق  طرف هاى مقاب

كشورمان در مذاكرات هسته اى بود.
ــان، تدين را مهم ترين نقطه قوت آقاى ظريف خواندند و  ايش

افزودند: بنده مكرر براى شما عزيزان دعا مى كنم.
رهبر انقالب افزودند: در اجراى برجام نيز بايد نكات مهم و مورد 
ــت،  نظر را دنبال كنيد كه تحقق اين موارد هم امكان پذير اس
همچنانكه آقاى رييس جمهور نيز به بنده گفتند دستيابى به 
ــما ايستاديد و ما هم  برخى از نتايج ابتدا باورپذير نبود اما ش

ايستاديم و ممكن شد.
بخش سوم و پايانى بيانات حضرت آيت اهللا خامنه اى، توصيه ها 
و تذكراتى خطاب به سفيران و نمايندگان جمهورى اسالمى 
ــور بود.«تثبيت و تكيه بر مؤلفه هاى قدرت و  در خارج از كش
اقتدار ملى» از جمله «نقش پر رنگ و تعيين كننده مردم در 
ــانى كارآمد، زبده، جوان و پر شمار» و  ــور»، «نيروى انس كش
ــگفت انگيز علمى و فناورى»، «پايبندى  ــرفت هاى ش «پيش
عميق سفيران و نمايندگان خارجى به موازين دينى و روحيه 
انقالبى»، و «استفاده از ظرفيت كشورهاى عدم تعهد و نقش 

آفرينى در تحقق اقتصاد مقاومتى از جمله اين توصيه ها بود.

ــر امور خارجه  ــاى مختلف و عجيب وزي پس از اظهار نظره
ــجويى دانشگاه علوم پزشكى  عربستان سعودى، بسيج دانش
ــى بيمارى عادل  قم با تشكيل كميسيون پزشكى، به بررس
الجبير پرداختند. به گزارش راه دانا، اين كميسيون بيمارى 
عادل الجبير را سايكوز يا روان پريشى تشخيص داده و پس از 
نوشتن نسخه وى، داروهاى الزم را به نسخه ضميمه كرده و 
به سفارت عربستان بردند. اين دانشجويان، با حضور در مقابل 
سفارت عربستان اقدام به تحويل اين بسته شامل نسخه و دارو 
به اين سفارت كردند كه مسووالن اين سفارت خانه از دريافت 

اين بسته ممانعت كردند.

عضو كميته پيگيرى پرونده زنجانى در گفت و گو با خبر آنالين، 
درباره احتمال نقش احمدى نژاد در اين پرونده اظهار داشت: 
ــك زنجانى با اين  ــت كه فردى همچون باب «واقعيت اين اس
سوابق، بايد حتما رانت داشته باشد كه به اينجا برسد و بدون 
رانت، طي چنين مسيري امكان ندارد. شايد خيلى از شركت ها 
بودند كه ادعا و قصد فروش نفت را داشتند و شايد توانايى آن 
را هم داشتند؛ اما هيچ گاه با آنها موافقت نشد.سلطانى، درباره 
احتمال ورود احمدى نژاد و اطرافيانش به اين پرونده مى گويد: 
«مى گويند احمدى نژاد كاغذپاره اى به بابك زنجانى داده است 
و او با همان كاغذپاره اين همه كار انجام داده است! اما امروز نه 
آن كاغذپاره موجود است و نه شاهدى براى اثبات اين كاغذپاره 
وجود دارد. فقط حرف هايي گفته مى شود؛ چيزى كه مستند 

نباشد، نمى تواند جرمى را متوجه آقاى احمدى نژاد كند.

ــگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه گفت  معاون اجتماعى و پيش
هيچ شبكه اجتماعى در آستانه انتخابات قطع نمى شود . محمد 
باقر الفت ، در جلسه مشترك شوراى پيشگيرى از وقوع جرم و 
شوراى قضايى استان كرمان افزود: قطع شبكه هاى اجتماعى 
اقدام پسنديده اى نيست و بايد اين شبكه ها را مديريت كرد. 
وى افزود : تصميم گيرى درباره شبكه هاى اجتماعى را بايد به 
افراد متخصص اين حوزه سپرد و اظهارنظرهاى برخى افراد غير 
متخصص ، دست تصميم گيرندگان را در اين موضوع مى بندد 
و مانع از فعاليت هاى تخصصى مى شود . وى همچنين با تاكيد 
بر اينكه انتخابات امسال وضعيت خاصى دارد و ممكن است به 
جاى رقابت سياسى وارد بازى هاى سياسى شود گفت رعايت 

تقوا و حفظ منافع مردم در اين دوره بسيار مورد تاكيد است.

نسخه قمى ها براى وزيرخارجه 
سعودى

كاغذ پاره  به بابك زنجانى
 اعتبار داد

هيچ شبكه اجتماعى در آستانه 
انتخابات قطع نمى شود

شنيده ها 

رييس سازمان انرژى اتمى عازم توكيو شداحتمال عهدشكنى آمريكا و عربستان در پيمان وين
دبير كل حزب مؤتلفه اسالمى با اشاره به بيانيه 9 ماده اى وين گفت: بايد 
ــتان عهد و پيمان خود در مورد  مراقب بود آمريكايى ها و به ويژه عربس
پيمان وين را نشكنند. محمدنبى حبيبى كه در پايان نشست دبيران اين 
حزب سخن مى گفت، اظهار داشت: ايران بدون پيش شرط در اجالس 
وين شركت كرد و اولين آثار مقاومت مدافعين حرم در سوريه اين است 

كه دنيا پذيرفت بايد مردم سوريه در باره آينده خود تصميم بگيرند.
ــركت كنندگان ضمن پذيرش استقالل و تماميت ارضى  وى افزود: ش

سوريه پذيرفتند بايد بر تروريستها به ويژه داعش غلبه كرد.
ــوريه بود كه  وى ادامه داد: اينها همان مواضع ايران در قبال بحران س
آمريكا و همپيمانانش در منطقه زير بار آن نمى رفتند و اكنون با بيانيه 
وين نشان دادند كه از مواضع خود عقب نشسته اند.وى اضافه كرد: بايد 
ــتان عهد و پيمان خود در مورد  مراقب بود آمريكايى ها و به ويژه عربس
پيمان وين را نشكنند.حبيبى تاكيد كرد: 5 سال است كه آمريكا از 20 
كشور، تروريست به سوريه صادر مى كند كه اين صادرات نتيجه اى جز 
ويرانى، نقص حقوق بشر و آوارگى ملت سوريه نداشت؛ اما ملت سوريه 
مقاومت كرد و سرانجام حرف خود را به كرسى نشاند.وى افزود: دنيا امروز 
پذيرفته است داعش يك تشكيالت جعلى و تروريستها در عراق و سوريه 

منفورترين گروه هستند.
دبير كل حزب موتلفه اسالمى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره 
ــبت داريم؛ تبعيد حضرت  به يوم اهللا 13 آبان گفت: 13 آبان سه مناس
ــلطنت پهلوى و  ــتار دانش آموزان در آخرين روزهاى س امام(ره)، كش
باالخره روز تسخير النه جاسوسى آمريكا كه دانش آموزان در اين روز 
نقش ويژه اى داشته اند.وى با اشاره به تكرار گزينه نظامى روى ميز است 
توسط اوباما تصريح كرد: مقامات آمريكايى هر از چندى گزينه نظامى 
را به رخ ما مى كشند؛ گويى امضاى آنها پاى موافقت نامه برجام نيست. 

اگر نيست صريحا بگويند تا ملت تكليف خود را با آنان مشخص كند.
حبيبى با اشاره به راهپيمايى يوم اهللا 13 آبان تاكيد كرد: ملت ايران در 
يوم اهللا 13 آبان گزينه روى ميز خود را براى آمريكاييها رونمايى مى كند 

و نشان خواهد داد هيچ تغييرى در مواضع ظلم ستيزى و آمريكا ستيزى 
ملت پديد نيامده است.وى افزود: اطمينان داريم مواضع ضد آمريكايى 
ملت ايران امسال پررنگ تر خواهد بود.دبير كل حزب مؤتلفه اسالمى در 
ادامه با اشاره به نامه رهبر معظم انقالب به رئيس جمهور در مورد برجام 
اظهار داشت: اگر شروط رهبرى در اجراى برجام اعمال نشود، ملت برجام 
را نقض شده مى داند.وى افزود: كميته ناظر به اجراى برجام بايد هر چه 
سريعتر تشكيل و شروط رهبرى رادر اجرا رصد كند و هر جا كه آمريكا 

بدعهدى يا نقض عهد كرد سريعااعالم شود تا به نقطه اول برگرديم.
وى افزود: اولين شرط يعنى اعالم رسمى آمريكا و اتحاديه اروپا در مورد 
لغو تحريم ها هنوز تحقق نيافته است و دولت بايد به مواضع دو پهلوى 
آمريكايى ها در اين مورد پاسخ دهد و اگر آنها اصرار بر اين مواضع دارند 

صريحا موضع گيرى كند و سريعا توقف اجرا را اعالم  كند.
حبيبى همچنين در خصوص اعدام شيخ نمر گفت: مراجع عظام تقليد 
ــدار دادند. آل سعود اكنون در يمن،  در اين باره به دربار آل سعود هش
سوريه، بحرين و عراق در وضعيتى نيست كه دست به چنين كارى بزند.

ــيخ  نمر را به شهادت برسانند، به تعبير  وى تاكيد كرد: اگر سعوديها ش
آيت اهللا جوادى آملى ديه شهادت شيخ نمر سقوط سلطنتشان است.

ــرى از اين گفت وگو در  ــالمى در بخش ديگ دبير كل حزب مؤتلفه اس
مورد حادثه ليبرتى اظهار داشت: عراق جاى امنى براى منافقين نيست. 
منافقين در ايام حكومت صدام جناياتى در عراق عليه شيعيان و كردها 
مرتكب شدند كه بايد پاسخگو باشند. وى با اشاره به بيانيه جيش المختار 
در اين باره افزود: جيش المختار در عراق مسئوليت اين حمله را پذيرفته 

است و منافقين بايد منتظر انتقام كردهاى عراق از آنها هم باشند.
ــاره به موضع گيرى جان كرى در باره حمله به ليبرتى گفت:  وى با اش
ــت؟ كه  ــكا را عزادار كرده اس ــراق چرا آمري هالكت چند منافق در ع
ــت در همين عزا باقى بمانند.وى اضافه كرد: اين موضع گيرى  بهتر اس
شتاب زده نشان مى دهد كه آمريكاييها هنوز از منافقين به عنوان يك 

گروهك تروريستى حمايت مى كنند.

سخنگوى سازمان انرژى اتمى اعالم كرد كه على اكبر صالحى در 
راس هياتى براى ديدار با مقام هاى عالى ژاپن و گفت وگو درخصوص 

همكارى هاى ايمنى هسته اى عازم توكيو شد.
ــته هيات هايى  ــول ماه هاى گذش ــدى افزود: در ط بهروز كمالون
ــفر به تهران و توكيو،  ــته اى ژاپن و ايران با س از بخش ايمنى هس
ــه ايمنى،  ــته اى از جمل ــكارى هاى مختلف هس در خصوص هم
ــار روزه صالحى  ــفر چه ــه س ــت ك ــتند. وى گف ــى داش مذاكرات
ــت.وى از جمله ــرات اس ــن مذاك ــتاى همي ــن نيز در راس به ژاپ

ــازمان انرژى اتمى ايران در ژاپن را مصاحبه   برنامه هاى رييس س
ــه با دانشمندان  ــور (كيودو)، جلس ــمى آن كش با خبرگزارى رس
ــته اى ــز تنظيم مقررات هس ــووالن مرك ــته اى، ديدار با مس هس

ــته اى، سخنرانى در  ــازمان انرژى هس (ان. آر. اى) و همچنين س
ــه امور بين الملل ژاپن(جى.آى.آى.اى)  ــگاه توكيو و موسس دانش

بيان كرد. 
كمالوندى افزود: صالحى و هيات همراه همچنين قرار است با سفر 
ــهر ناكازاكى در اجالس «پاگوآش» حضور يافته و سخنرانى  به ش
ــت كه از  ــازمان غيردولتى بين المللى اس كند. «پاگوآش» يك س
ــالح تشكيل شده و  ــورهاى جهان در زمينه خلع س نخبگان كش
ــركت كنندگان در اين كنفرانس در تصميم گيرى ها  برخى از ش
در كشورهاى خود تاثير گذار هستند. نام «پاگوآش» از دهكده اى 
در كانادا گرفته شده است كه نخستين نشست اين دانشمندان در 
آنجا برگزار شد.كنفرانس پاگوآش در سال 1957 و زمان جنگ سرد 
توسط جوزف روتبالت (Joseph Rotblat) و برخى دانشمندان 
ــوب كنفرانس ها و  ــا در چارچ ــد ت ــگ پايه گذارى ش مخالف جن
كارگاه ها براى كاهش تسليحات هسته اى و منع تكثير سالح هاى 

كشتار جمعى فعاليت شود.

اين كنفرانس در وضع قراردادهاى كنترل و كاهش تسليحاتى مانند 
ان.پى.تى و كنوانسيون هاى منع سالح هاى بيولوژيك و شيميايى 
ــازمان انرژى اتمى همچنين از  ــخنگوى س نقش داشته است. س
برگزارى مراسمى در شهر ناكازاكى به مناسبت هفتادمين سالگرد 
بمباران اتمى اين شهر اشاره كرد و گفت كه صالحى در اين مراسم 
شركت مى كند.وى گفت كه صالحى و هيات همراه در سفر به شهر 

ناكازاكى، مهمان شهردار اين شهر هستند.
ــيدا» ــال «فوميو كيش ــاه امس ــر مهرم ــا، اواخ ــزارش ايرن ــه گ ب
ــا مقام هاى  ــفر و ديدارهايى ب ــر امورخارجه ژاپن به تهران س  وزي
ــت.وى بعد از ديدار با ظريف همتاى ايرانى خود، با  كشورمان داش
صدور بيانيه اى مشترك، در زمينه همكارى پيرامون ايمنى هسته 
ــس بين المللى انرژى اتمى و اقدامات  اى و اجراى پادمان هاى آژان
شفاف براى حمايت از ايران در اجراى برجام توافق كردند، كه اين 
هدف، در همكارى نزديك با آژانس بين المللى انرژى اتمى در خالل 

روند اجرايى كردن توافق نهايى در قالب برجام انجام شود.
ــدن برجام  ــتين روز اجرايى ش طرفين توافق كردند پس از نخس
براساس زمان تعيين شده در برجام درخصوص ايجاد فرصت براى 
ــه اهميت مقابله  ــته اى به منظور مطالع اعضاى مركز نظارت هس
ــاوم در برابر  ــازه هاى مق ــته اى و ايجاد س با حوادث در مراكز هس
ــته اى همكارى مى كنند.اعزام  زلزله به منظور تقويت ايمنى هس
متخصصان و ارائه برنامه هاى آموزشى به عنوان يك اقدام حمايتى 
ــته اى به گونه اى كه در برجام  در راستاى ايجاد مراكز ايمنى هس
ــعه منابع انسانى از طريق  ــده و همچنين حمايت از توس اشاره ش
ــدارى و نظارت مواد  ــى با تمركز بر نگه اجراى برنامه هاى آموزش
ــته اى، از ديگر توافق هاى دوجانبه ايران و ژاپن در اين بيانيه هس

 است.

رهبر انقالب در در ديدار سفرا و كارداران 
جمهورى اسالمى:

مذاكره با 
آمريكا درباره 
مسائل منطقه 

معنا ندارد
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ــف ميادين  ــى نفت از كش ــركت مل  مدير عامل ش
ــى در ايران  ــام و گاز طبيع ــر جديد نفت خ و ذخاي
ــام جديد ذخاير قابل  خبر داد و گفت: به زودى ارق
ــط وزير نفت اعالم  ــت نفت و گاز كشور توس برداش

خواهد شد.
ــف ميادين و  ــاره به كش ــن جوادى با اش ركن الدي
ذخاير جديد نفت خام و گاز طبيعى در ايران، گفت: 
ــال گذشته، حجم ذخاير  براساس آمار حدود دو س
نفت خام ايران حدود 158 ميليارد بشكه نفت قابل 

توليد اعالم شده است.
ــم ذخاير گاز  ــا اعالم اينكه حج معاون وزير نفت ب
ــون مترمكعب اعالم  طبيعى ايران حدود 33 تريلي
ــت، تصريح كرد: اين در حالى است كه به  شده اس
ــف ذخاير جديد نفت خام و گاز طبيعى،  دليل كش
ــت ايران با  قطعا حجم ذخاير نفت و گاز قابل برداش

افزايش روبه رو شده است.
مديرعامل شركت ملى نفت ايران با تاكيد بر اينكه 
احتماال به زودى ارقام جديد ذخاير هيدروكربورى 
ــت: هم اكنون  ــد، اظهار داش ايران اعالم خواهد ش
مراحل آخر آماده سازى ميزان دقيق ذخاير نفت و 
گاز طبيعى كشور در حال انجام است و قطعا نتايج 

بيشتر از اين خواهد بود.
ــت ايران با  ــركت ملى نف اين عضو هيات مديره ش
يادآورى اينكه پيش بينى مى شود وزير نفت تا پيش 
از پايان سال جارى حجم دقيق ذخاير نفت خام و گاز 
طبيعى ايران را به طور رسمى اعالم كند، بيان كرد: 
قطعا در اكتشافات جديد هم ميادين جديد نفتى و 
هم ميادين جديد گاز طبيعى وجود دارد و وضعيت 
صنعت نفت را بهتر از وضعيت موجود از حيث ذخاير 

هيدروكربورى خواهد كرد.
در همين حال، سلبعلى كريمى مديرعامل شركت 
نفت مناطق مركزى ايران هم با تاييد كشف ذخاير 
ــى در مناطق مركزى ايران،  جديد نفت و گاز طبيع
گفت: به زودى مديريت اكتشاف شركت ملى نفت 
ــد اعالم  ــافات جدي ــى درباره اكتش خبرهاى خوب

خواهد كرد.
اين مقام مسوول با اعالم اينكه در بخش گاز و نفت 
ــره را كه بايد  ــد افزايش ذخي قطعا تعهد يك درص
ــتر از آن در مناطق نفت مركزى  اضافه كنيم، بيش
ــافات  ــت، تاكيد كرد: با اين اكتش ــذه اس محقق ش
ــق برنامه داريم،  جديد، به بيش از تعهداتى كه طب

عمل شده است.

ــش پتروليوم  ــى برتي ــه انگليس همچنين موسس
ــار گزارشى از ايران به  انگليس سال گذشته با انتش
عنوان بزرگ ترين دارنده ذخاير متعارف گاز طبيعى 

جهان تا پايان سال 2013 ميالدى ياد كرده است.
ــى ايران با  ــر گاز طبيع ــاس حجم ذخاي بر اين اس
افزايشى 200 ميليارد متر مكعبى به 8/33 تريليون 
ــه 5/2 تريليون  ــت ك متر مكعبى افزايش يافته اس
ــيه بزرگ ترين  ــب بيش از ذخاير گاز روس متر مكع

صادركننده گاز جهان است.
پس از ايران با 8/33 تريليون متر مكعب ذخاير گاز 
طبيعى، روسيه با 3/31  تريليون متر مكعب، قطر، 
ــتان (5/17 تريليون متر مكعب) و اياالت  تركمنس
ــون متر مكعب) در رديف  متحده آمريكا (3/9 ترلي
ــورهاى بزرگ دارنده ذخاير گاز طبيعى  ديگر كش

جهان قرار گرفته اند.
ــزارش خود،  ــوم در جديدترين گ بريتيش پترولي
ــادل 157 هزار  ــران مع ــر نفتى اي ــرآورد ذخاي با ب
ميليون بشكه نفت، اعالم كرد: ايران 3/9 درصد كل 
ــد كل ذخاير نفتى  ذخاير نفتى جهان و 4/19درص
خاورميانه را در اختيار دارد و از اين لحاظ در جايگاه 

چهارم جهان قرار دارد.

ــرا كه حدود 20  ــى اين روزها به تپش افتاده چ قلب بنزين 700 تومان
ــت و اين بنزين دوباره تمديد  ــيدن آن باقى مانده اس روز به نفس كش

نخواهد شد.
ــت قانون  ــتاى اجراى گام نخس ــال 89 در راس همچنين از آذر ماه س
ــان خداحافظى و  ــا نرخ 100 توم ــا قيمت بنزين ب هدفمندى يارانه ه
بر اساس تصميم دولت وقت بنزين با دو نرخ نيمه يارانه اى 400 تومان 
و به صورت سهميه ماهانه 60 ليترى و بنزين آزاد با نرخ 700 تومان در 

هر ليتر عرضه شد.
به طورى كه در گذشته بنزين به صورت سه نرخى (سهميه اى  قديمى 
400 تومانى، بنزين سهميه اى 700 تومانى و بنزين آزاد 1000 تومانى)

ــده بود اكثر مردم با  ــد و اين موضوع باعث ش در جايگاه ها عرضه مى ش
ــتفاده كنند. به طورى كه  ــهميه بنزين خود اس حالت سردرگمى از س
ــتاى  ــنايورهاى جديد در راس با روى كار آمدن دولت يازدهم بازهم س

تك نرخى شدن بنزين مديريت مصرف ارائه شد.
بنابراين در خرداد ماه سالجارى موضوع تك نرخى شدن بنزين در دستور 
كار دولت يازدهم قرار گرفت و با تاكيد مسووالن ذى ربط به مرحله اجرا 
ــدن قيمت موجودى  ــان با اجراى تك نرخى ش درآمد. بنابراين همزم
ــركت ملى پخش فراورده هاى  بنزين طبق گفته برخى از مسووالن ش
نفتى حدود دو ميليارد و 700 ميليون ليتر بود و با اعالم تك نرخى شدن 
بنزين در روزهاى نخست مردم به دليل ترس از سوخت شدن سهميه به 

جايگاه ها هجوم آوردند تا جايى كه ركود مصرف بنزين در كشور زده شد.
حال ضربان بنزين 700 تومانى اين روزها به تپش افتاده چرا كه حدود 
20 روز به نفس كشيدن آن باقى مانده چرا كه به گفته مسوالن ذى ربط 
ــد  ديگر بنزين 700 تومان بعد از آبانماه در جايگاه ها عرضه نخواهد ش
ــان عرضه خواهد  ــادل 1000 توم ــورت تك نرخى و مع و بنزين به ص
ــركت ملى پخش  ــيدناصر سجادى مديرعامل ش شد. موضوعى كه س
فرآورده هاى نفتى ايران چند روز پيش به آن تاكيد كرد و گفت تاكنون 
مسووالن دولتى درخواستى مبنى بر تمديد مجدد دوره مصرف بنزين 

700 تومان ارائه نكرده اند.
ــن 700 تومانى  ــود دوره مصرف بنزي در صورتى كه پيش بينى مى ش
توسط دولت تمديد نخواهد شد و 30 آبان ماه آخرين روز عرضه بنزين 
700 تومانى در كشور باشد و با حذف بنزين 700 تومانى از اول آذر ماه 
سال جارى و فروش تك نرخى بنزين، عرضه كارتى اين فرآورده نفتى 

همچون گذشته ادامه خواهد داشت.
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى در  ــمى ش براساس آمارهاى رس
شرايط فعلى ذخيره بنزين 700 تومانى كارت هاى هوشمند سوخت به 

كمتر از 450 ميليون ليتر كاهش يافته است.
ــهميه بنزين 700 تومانى مردم تا  حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا س
آخر آبان ماه ته خواهد كشيد يا باز هم حقوق مصرف كننده در اين راستا 

اجحاف مى شود.

ــد  ــار دارن ــدى انتظ ــدگان هن صادركنن
ــال از  ــك س ــش از ي ــت بي ــا گذش ب
ــاى  ــران مجوزه ــى، اي ــت واردات ممنوعي
ــماتى  ــج باس ــراى واردات برن ــد ب جدي
ــاز  ــده آغ ــاه آين ــرف دو م ــد را ظ از هن

كند.
ــل از راجان  ــه نق ــتاندارد ب ــس اس بينزن
ساندرسان، مديركل انجمن صادركنندگان 
ــيگنال هايى از  ــت: س ــدى نوش ــج هن برن
ــاره احتمال  ــران درب ــدگان در اي واردكنن
صدور مجوزهاى جديد در دسامبر يا ژانويه 

دريافت كرده ايم.
ــطح بااليى از  ــه وجود س ــاره ب ايران با اش
آلودگى شيميايى برنج هندى و خودكفايى 
ــاى جديد براى  ــدور مجوزه در توليد، ص
ــال  ــماتى را از اكتبر س ــج باس واردات برن
2014 متوقف كرد. برنج باسماتى همواره 
بزرگترين كاالى كشاورزى صادراتى هند 
ــم بزرگ ترين خريدار آن به  بوده و ايران ه
ــت. در نتيجه، عدم تمايل  ــمار رفته اس ش
ــماتى از هند به  ــج باس ــران به خريد برن اي
ــديدى زد. طبق  صادرات اين كاال لطمه ش
ــعه صادرات محصوالت  آمار سازمان توس

ــده و كشاورزى هند،  كشاورزى فرآورى ش
ــال مالى 2015-2014  ــور در س اين كش
ــماتى در  ــران 930 هزار تن برنج باس به اي
ــون و 400 هزار تن  ــك ميلي ــه با ي مقايس
ــى 2013-2014 صادر كرد.  ــال مال در س
ــماتى از هند به  ــادرات برنج باس ارزش ص
ــدود 60 درصد  ــدت مذكور ح ايران در م

كاهش يافت.
ــدگان برنج  ــن صادركنن ــار انجم طبق آم
هندى، ميزان صادرات به ايران از 44 هزار 
و 22 تن در اوت سال 2014 به 33 هزار و 
554 تن در ماه اوت امسال رسيد كه حدود 
23 درصد كاهش نشان داد و از نظر ميزان 
ارزش صادرات هم حدود 42 درصد كاهش 

داشت.
ــالت هند به  ــادرات غ ــوع ص ارزش مجم
ــى 2014-2015 به  ــال مال ــران در س اي
ــيد كه چهار ميليون و 175 هزار دالر رس

 16 درصد نسبت به سال پيش كمتر بود.
ــه ايران بر  ــماتى هند ب صادرات برنج باس
ــزار تن در  ــه از حدود 100 ه مبناى ماهان
ــته به حدود 70 هزار تن در  دو سال گذش

حال حاضر رسيده است.

رييس كل سازمان خصوصى سازى با بيان 
اينكه، تسويه مالى برگه هاى سهام عدالت 
ــود، گفت: بر  ــال جارى انجام مى ش در س
همين اساس در سال جارى آخرين بخش 
سود شركت ها از طرف مشموالن به حساب 
خزانه واريز و متناسب با اين ميزان، سهام 

آزاد مى شود.
ــينى  ــداهللا پورى حس ــرف عب ميرعلى اش
ــت، افزود:  ــهام عدال ــازى س درباره آزادس
ــهام عدالت،  تاكنون دريافت كنندگان س
اقساط سهام دريافتى را از محل سود تسويه
 مى كردند، در تيرماه سال آينده شركت ها

ــيم  ــهام را تقس ــود س  مجمع برگزار و س
مى كنند.

وى درخصوص ارائه اليحه آزادسازى سهام 
ــت: در اليحه آزادسازى  عدالت، اظهار داش
ــهام عدالت نكات اجرايى وجود دارد كه  س
ــرمايه گذارى به همين  آيا شركت هاى س
ــط فعاليت كنند  ــازمان هاى واس نام يا س
ــت بررسى  يا نه؟ كه اين موضوعات در دس

است.
ــف  ــه دارد تكلي ــت عالق ــزود: دول وى اف
ــهام عدالت را امسال  موضوع آزادسازى س

ــى مانند  ــا موضوعات ــد؛ ام ــخص كن مش
ــال آينده، برنامه ششم  ــى بودجه س بررس
ــعه و انتخابات مجلس باعث باال بودن  توس
ــال جارى  ــم كارى مجلس تا پايان س حج

است.
خصوصى سازى سرخابى ها مشروط به 

تغيير مصوبه هيات دولت
معاون وزير اقتصاد درباره خصوصى سازى 
باشگاه هاى استقالل و پرسپوليس، افزود: 
ــت درباره  ــه مصوبه هيات دول تا زمانى ك
ــگاه هاى استقالل  ــازى باش خصوصى س
ــد در خصوص  ــر نكن ــپوليس تغيي و پرس
ــگاه كار خاصى انجام  واگذارى اين دو باش
ــه مذكور  ــاس مصوب ــود زيرا براس نمى ش
ــوب  ــركت فرهنگى محس ــگاه ش دو باش

مى شوند.
ــازى ــى س ــازمان خصوص ــس كل س ريي
ــازار در ــود ب ــه رك ــه ب ــا توج ــزود: ب  اف

ــال هاى 93 و 94 مى توان عنوان كرد   س
ــازى  ــراى خصوصى س ــال خوبى ب كه س
ــرايط  ــا تغيير ش ــم ب ــا اميدواري ــود ام نب
ــته  ــده خوبى در پيش داش اقتصادى، آين

باشيم.

ــهرهاى  ــران ش ــركت عم ــل ش مديرعام
ــچ افزايش  ــان اينكه هي ــد ايران با بي جدي
ــم چون  ــته اي ــكن مهر نداش ــت مس قيم
ــان  ــاب خودش ــان پول را به حس متقاضي
ــاب  ــد، گفت: طرف به حس واريز مى كنن
خودش واريز مى كند نه به حساب دولت، 
نه به حساب بانك و نه به حساب شهرهاى 

جديد.
ــن نريمان به داليل افزايش قيمت   محس
ــا قيمت ــرد: در رابطه ب ــكن، اظهار ك مس

ــت  ــتريان در دول ــر) مش ــكن مه ( مس
ــه به صورت ــا كردند ك محترم قبلى امض

 على الحساب پرداخت كنند. اگر اين پروژه 
ــه سال قبل تمام  در زمان خودش يعنى س
ــد يك عددى بود، االن يك عددى مى ش

 است.
ــش قيمتى  ــرد: «هيچ افزاي وى تصريح ك
ــم، افزايش  ــته اي ــر نداش ــكن مه در مس
ــق گرفته  ــى تعل ــال به چه كس قيمت اص

است.
ــز  ــودش واري ــاب خ ــه حس ــرف ب ط
ــه به  ــاب دولت، ن ــه حس ــه ب ــد ن مى كن
ــهرهاى ــاب ش ــاب بانك و نه به حس حس

 جديد. 
ما هم داور و ناظر عاليه هستيم، پيمانكار و 
متقاضى در يك تفاهم سه جانبه قراردادى 

را امضا كرده اند.»
ــهرهاى  ــران ش ــركت عم ــل ش مديرعام
ــرارداد نيز ــان اين كه ق ــد ايران  با بي جدي

ــت، ادامه داد: «افزايش  ــاب اس  على الحس
قيمتى اصال نداشته ايم، اگر كااليى داشتيم 
و مى گفتيم دو ميليون تومان بوده و امروز 
ــده، ما چنين عددى سه ميليون تومان ش

نداشته ايم. 
ــالم  ــس اع ــت فيك ــه قيم ــدام كاال را ب ك
ــرده اند  ــم فرضا اعالم ك ــم، اگر ه كرده اي
ــال 89 دو  ــا مى خواهيم در س كااليى را م
ميليون تومان بفروشيم آيا اين در سال 94 

همان دو ميليون تومان است؟»
ــت كه شمارى  ــنيده ها حاكى از آن اس ش
ــكن مهر به دليل افزايش  از متقاضيان مس
ــده  ــخص ش قيمت خارج از چارچوب مش
(دستورالعمل هاى سه گانه افزايش قيمت 
ــازى) به  ــكن مهر وزارت راه و شهرس مس
ديوان عدالت ادارى مراجعه و طرح شكايت 

كرده اند.

هيچ افزايش قيمتى در مسكن مهر نداشته ايمتسويه مالى برگه هاى سهام عدالت در سال جارىايران، صدور مجوز واردات برنج هندى را آغاز مى كند

خبر خبر

نايب ريس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران كشور با اشاره به اينكه يك 
ــود، گفت:حداقل هزينه يك خانوار  سوم هزينه كارگران صرف مسكن مى ش
ــال نمايندگان كارگران  كارگرى در ماه 2/3 ميليون تومان است. مالك امس
عدد سبد معيشت خانوار كارگرى است نه درصد تورم.  ابوالفضل فتح الهى با 
ــاه دو ميليون و 300 هزار  بيان اينكه حداقل هزينه يك خانوار كارگرى در م
تومان گفت: تورمى كه هر ساله اعالم مى كنند نرخ تورم دولتى است درحالى 
كه آنچه مد نظر ما است نرخ تورم سه جانبه بين دولت،كارفرما و كارگر است.

وى به بند دو ماده 41 قانون كار اشاره كرد و افزود: زمانى مى توان گفت نرخ 
تورم كاهش يافته است كه كاهش قيمت ها و تورم را به معناى واقعى در زندگى 
ــنوات گذشته عقب ماندگى مزدى  خود احساس كنند. كارگران نسبت به س
دارند. در سال هاى اخير رشد قابل مالحظه اى در دستمزد نبوده است. در طول 

يكسال هم نمى توانيم اين عقب ماندگى را جبران كنيم.
نايب رييس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران كشور با اشاره به دستمزد 
سال94 كارگران گفت: در جلسه شوراى عالى كار تأكيد بر عدد بود نه درصد 
و به دنبال اين بوديم كه تورم را كنار گذاشته و صرفاً بحث عقب ماندگى مزدى 
را مد نظر قرار دهيم. طبيعتاً يك كارگر به خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش 
ــود متوجه افزايش  و هزينه هاى جارى نياز دارد كه اگر اين هزينه ها جمع ش

هزينه ها خواهيم شد.
ــت، افزايش دستمزد  فتح الهى افزود: با توجه به اينكه تقاضا در بازار پايين اس
ــود. بنابر اين در شرايطى كه دليل  مى تواند موجب تحريك تقاضا در بازار ش
عدم توانايى قشر كارگر براى خريد ركود در جامعه حاكم است، ضرورت دارد 

كه دستمزد افزايش يابد.
ــتمزد بالفاصله تبديل به تقاضا در بازار مى شود. در شرايط ايران  افزايش دس
يكى از سالم ترين روش هاى تحريك تقاضا در بازار، افزايش دستمزد كارگران 
ــوم درآمد ماهيانه كارگران تنها براى مسكن هزينه  و كارمندان است. يك س
مى شود. بخش هاى ديگر پُرخرج سبد معيشت كارگران مربوط به بهداشت و 
درمان، پوشاك، خوراك، حمل و نقل و ... است و كارگران براى اين بخش ها 
ــايد در برخى از شهرها و روستاها بتوان  نيز بيشترين هزينه را مى پردازند. ش
ــهرهايى مانند تهران، درآمد پايين  با ميزان كمترى زندگى كرد اما در كالنش

معضالت فراوانى را براى خانوار به همراه خواهد دارد.

ــه عنوان يك  ــده گاز گفت: ب ــورهاى صادركنن ــركل مجمع كش دبي
ــوان صادرات به  ــناس فكر مى كنم كه ايران به صورت بالقوه ت كارش
ــت به طورى كه هم مى تواند گاز را از طريق خط  هر دو شيوه را داراس

لوله صادر و هم قادر است از ال.ان.جى استفاده كند.
محمدحسين عادلى در خصوص چشم انداز گاز ايران، با تاكيد بر اينكه 
به عنوان يك كارشناس سخن مى گويد، خاطرنشان كرد: گزينه هاى 
صادرات گاز از طريق خط لوله براى ايران صرفا به يك خط لوله محدود 
ــود، بلكه مى تواند گزينه هاى متعدد ارسال گاز از مسير خط  نمى ش

لوله را دنبال و هم از ال.ان.جى استفاده كند.
وى ادامه داد: ايران، از ذخاير مناسب گازى در جهان برخوردار بوده و 

پتانسيل زيادى را براى حضور در بازارهاى جهانى داراست.
عادلى پيش از اين در خصوص برگزارى اجالس سران GECF گفته 
بود: حضور مقامات ارشد 18 عضو اين مجمع در اجالس تهران قطعى 
شده است. دبيركل مجمع كشورهاى صادركننده گاز تاكيده كرده بود: 
اجالس آتى سران جى اى سى اف كه قرار است در تهران برگزار شود به 
دليل حضور سران و باالترين مقامات سياسى كشورهاى صادركننده 

گاز و رونمايى از دو سند مهم گازى، اهميتى ويژه دارد.
سران 18 كشور عضو جى اى سى اف كه به عنوان غول هاى گازى دنيا 
ــوم نوامبر) براى شركت در  به شمار مى آيند، در دوم آذر (بيست و س

اجالس مجمع كشورهاى صادركننده گاز به تهران مى آيند.
مجمع كشورهاى صادركننده گاز داراى 18 عضو اصلى و ناظر است و 
دبيرخانه دايم آن در دوحه قطر قرار دارد. ايران، روسيه، قطر، الجزاير، 
بوليوى، مصر، گينه استوايى، ليبى، نيجريه، ترينيداد و توباگو، ونزوئال، 

پرو، امارات متحده عربى و عمان از اعضاى اصلى اين مجمع هستند.
ــتان، عراق و نروژ نيز به عنوان عضو ناظر در  ــورهاى هلند، قزاقس كش

مجمع كشورهاى صادركننده گاز در اين مجمع حضور دارند.
ــد از توليد گاز  ــورهاى عضو مجمع صادركنندگان گاز، 42 درص كش
ــد از انتقال گاز با  ــر گازى جهان، 40 درص جهان، 70 درصد از ذخاي
ــده (ال ان جى) را  خط لوله و 65 درصد از تجارت گاز طبيعى مايع ش

در اختيار دارند.

تعيين مزد 95 كارگران با حذف معيار 
«درصد»

ايران قادر به صادرات گاز به اروپا از 
طريق خط لوله و ال.ان.جى است

كشـف ذخـاير جـديد نفـت و گاز در ايران

بازار سوخت؛

ايــست
 قلبى بنـزين 
در راه اسـت

معاون زنگنه به مهر خبر داد؛



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1719  دوشنبه 11 آبان 1394  19 محرم 1437 4

Society,Cultural  Newspaper No.1719 | November 2 ،2015 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

عكس روز 

خبردر حال انقراض

آخرين گزارش اتحاديه بين المللى حفاظت از طبيعت حاكى از آن است كه 
شش مورد از 11 گونه كركس در آفريقا، در معرض خطر انقراض قرار دارند. 
ــتگاه پرندگان شكارى  ــناخته شده ترين زيس قاره آفريقا بزرگ ترين و ش
ــن المللى حفاظت از  ــاب مى آيد كه طبق ارزيابى هاى اتحاديه بي به حس
طبيعت، شش گونه كركس در اين منطقه با خطر انقراض روبه رو هستند.

ــموم  از جمله داليل اصلى كاهش تعداد جمعيت كركس ها در آفريقا، مس
ــا براى توليد  ــتفاده از اعضاى بدن آن ه كردن اين پرندگان به منظور اس
داروهاى سنتى است. به گفته كارشناسان، كاهش تعداد اين گونه از پرنده 
ــمان و چشم انداز اين منطقه  نه تنها از زيبايى و منحصر به فرد بودن آس
مى كاهد، بلكه پيامدهاى جدى براى مردم دارد؛ چرا كه كركس ها خود از 

گسترش برخى بيمارى ها جلوگيرى مى كنند.
ــالمت  ــدگان، نقش حياتى در حفظ س ــر گونه هاى پرن  كركس ها و ديگ
ــتم بازى مى كنند كه كاهش تعداد آن ها مى تواند تاثيرات جدى اكوسيس

بر ديگر گونه ها و بخش هاى ديگر طبيعت بگذارد.

ــمندان دانشگاه ويسكانسين  ــط گروهى از دانش پژوهش جديدى كه توس
مديسون به انجام رسيده، زواياى ديگرى از تغييرات اقليمى بر روى زندگى 
ــازد. ترديدى نيست كه تغييرات  و چرخه غذايى موجودات را آشكار مى س
اقليمى بر زيست بوم جهانى تاثير مى گذارد. در اين ميان، پژوهش جديدى 
كه در مورد تاثير باد بر روى چرخه غذايى به انجام رسيده، جنبه هاى بيشترى 
از اين قضيه پيچيده را روشن مى سازد. در اين پژوهش با اشاره به شيوه هاى 
چرخه غذايى در طبيعت آمده است: شته حشره اى كوچك و سبز رنگ است 
كه آفتى براى مزارع دانه سويا به حساب مى آيد. كفشدوزك آسيايى نيز كه 
ــكارچى طبيعى اين حشره است. كفشدوزك  در اين مزارع حضور دارد، ش
آسيايى با پرواز كردن، خود را به شته مى رساند و آن را مى خورد. دانشمندان 
ــدند. مقايسه تعداد  ــره ش در اين ميان متوجه تاثير باد بر تعداد اين دو حش
شته ها در مزارع داراى باد و مزارع بدون باد، نشان داد كه شمار اين حشرات 
در مزارعى كه داراى باد تند هستند دو برابر مناطق بدون باد است. همچنين 
تعداد كفشدوزك هاى آسيايى در مزارع بدون باد 60 درصد بيشتر از مزارع 
داراى باد بود. دانشمندان اين تفاوت چشمگير را با استفاده از فرآيند معمول 
ــير كردند. كفشدوزك آسيايى  شكار شته توسط كفشدوزك آسيايى تفس
به خاطر وزن زياد خود به شدت تحت تاثير باد قرار دارد و وزش باد مى تواند 
به انحراف مسير پرواز اين حشره و در نتيجه از دست دادن شكار بيانجامد. 
ــد  ــخص ش ــته دارد. به اين ترتيب مش ــش ناجى را براى ش در واقع باد نق
ورزش باد به سود شته بوده و موجب افزايش شمار آنها مى شود و در مقابل، 

عاملى محدود كننده براى كفشدوزك آسيايى است.

كركس هاى آفريقايى 
در معرض خطر انقراض

تاثير تغييرات اقليمى بر زندگى و 
چرخه غذايى موجودات

ــت ها، واژه هاى  ــت دش ــترش بيابان و فرونشس جنگ آب، گس
ــت به گوش مى رسد،  تقريبا جديدى هستند كه چند سالى اس

ــت راه خود  ــا نيز چند وقتى اس ــيرين كن ه در اين ميان آب ش
ــاز كرده اند ــاى دريايى ب ــت به ويژه محيط ه را به محيط زيس

ــايل  ــه رعايت نكردن مس ــت ك ــن نكته اس ــود بيانگر اي كه  خ
ــران ناپذيرى  ــاى جب ــيب ه ــتى در بلند مدت آس محيط زيس
به همراه دارد. افزايش جمعيت، نياز بشر را به منابع آبى افزايش 
ــر زيرزمينى،  ــش ذخاي ــاله موجب كاه ــت كه اين مس داده اس
خشك شدن بسيارى از تاالب ها و پايان يافتن برخى منابع آبى 
ــان، دو سوم ساكنان زمين امروز،  شده است. به اعتقاد كارشناس
دغدغه آب دارند و پيش بينى دانشمندان نشان مى دهد تا سال 

2050 با دنيايى تشنه رو به رو خواهيم شد. 
ــه اى جهانى  ــالم نيز، به دغدغ ــتيابى به آب س در اين ميان دس
تبديل شده است؛ كه حسن محمدى، هماهنگ كننده سازمان 
منطقه اى حفاظت از محيط زيست دريايى خليج فارس و درياى 
ــال 2000 مردم دنيا آب  عمان (راپمى)، در اين باره گفت: تا س
سالم داشتند، اما اكنون حدود 100 ميليون نفر در اروپا از داشتن 

آب سالم محروم هستند. 
وى افزود: آب در منطقه ما كه داراى اقليم خشك و نيمه خشك 
است، يك كاالى اساسى محسوب مى شود؛ اين در حالى است كه 
بارش باران و ظرفيت آب هاى سطحى، روز به روز كاهش مى يابد 

و آب هاى زيرزمينى نيز در حال تمام شدن است. 
ــوى در امارات  ــرانه نزوالت ج محمدى گفت: به عنوان مثال س
ــفره هاى  ــت آب از س ــت، در حالى كه برداش 49 متر مكعب اس
ــده كه اين به معناى  زيرزمينى در آنجا 818 متر مكعب اعالم ش
ــازى بر روى رودخانه ها نيز  توسعه بيابان است؛ همچنين سد س
ــيرين در جهان و افزايش  ــت. محدوديت آب ش مزيد بر علت اس
ــطحى و زيرزمينى از  ــع س ــو و آلودگى مناب ــت از يك س جمعي
سوى ديگر، نگرانى عمده اى را براى دست اندركاران بخش آب 
به وجود آورده است؛ با توجه به اينكه در آينده موقعيت منابع آب 
ــت، بايد براى مقابله با كمبود آب راهكارهاى  بسيار در خطر اس
ــا، توليد آب  ــن راه ه ــه يكى از اي ــى را پيش بينى كرد ك اساس
ــازى آب  ــيرين س ــرب به روش صنعتى از طريق ش ــالم و ش س
ــيرين كن»  ــه آن صنعت «آب ش ــالح ب ــت كه در اصط دريا اس

گفته مى شود. 
ــت  ــازمان منطقه اى حفاظت از محيط زيس هماهنگ كننده س
ــى) دراين باره گفت:  ــارس و درياى عمان (راپم دريايى خليج ف
اكنون 50 درصد آب شيرين كن هاى دنيا در كشورهاى حاشيه 
ــه ظرفيت آب  ــاالنه هفت درصد ب ــت و س خليج فارس فعال اس

شيرين كن ها اضافه مى شود. 
ــارس داراى  ــه خليج ف ــت ك ــزود: اين در حالى اس محمدى اف
ــيرين كن ها موجب افزايش  ــت و فعاليت آب ش ــورى باال اس ش
ــود، و ادامه اين روند،  ــن پهنه آبى مى ش درجه حرارت روزانه اي
ــات جانداران  ــن تغيير در حي ــرد و اي ــورى آب را باالتر مى ب ش
خليج فارس تاثير منفى خواهد داشت. وى تاكيد كرد: هر پروژه 
ــود،  ــت محيطى ش ــا دقت، ارزيابى زيس ــيرين كن بايد ب آب ش
ــب براى فعاليت اين  ــتقرار و به كارگيرى فناورى مناس محل اس
صنعت بسيار حايز اهميت است تا اثرات منفى مانند افزايش دما، 

شورى و آاليندگى را كاهش دهد. 
ــكل كم آبى مجبور  محمدى، با بيان اينكه ايران هم به علت مش

ــداى فعاليت  ــت، گفت: بايد از ابت ــتفاده از اين فناورى اس به اس
ــى آنها مورد  ــت محيط ــيرين كن ها، اثرات مخرب زيس آب ش
بررسى و ارزيابى قرار گيرد، تا به مرور خسارات جبران ناپذيرى را 

به محيط زيست وارد نكنند. 
ــاورى  ــتفاده از فن ــعه اس ــان، توس ــاد كارشناس ــه اعتق ب
آب شيرين كن ها، حيات درياها، اقيانوس ها و جانداران موجود 

در آنها را با خطر مواجه مى كند. 
ــت دريايى سازمان حفاظت  پروين فرشچى، معاون محيط زيس
ــاخت آب شيرين كن ها  ــت نيزدراين باره گفت: س محيط زيس
در برخى شرايط ضرورى است.  وى با بيان اينكه در كشور نيز در 
برخى موارد احداث آب شيرين كن ضرورى است، افزود: اكنون 
ــت و از آنجا كه با بحران  ــور فعال اس 35 آب شيرين كن در كش
ــتيم، قطعا در آينده اى نه چندان دور با تقاضاى  آب مواجه هس

بيشترى براى احداث آنها مواجه خواهيم شد. 
وى گفت: آب شيرين كن ها، بيشتر در مناطق جنوبى كشور مانند 
بندرعباس، قشم، كيش، عسلويه و چابهار وجود دارند كه اكنون 

احداث آن براى استان هاى شمالى نيز مطرح است. 
فرشچى، تاكيد كرد: نحوه احداث و جانمايى آب شيرين كن ها از 
اهميت زيادى برخوردار است؛ زيرا اگر اين روند صحيح اجرا نشود 

قطعا خسارات محيط زيستى زيادى به همراه خواهند داشت. 
وى اظهار كرد: امروزه در دنيا از فناورى هاى مناسبى براى احداث 
ــود، كه به گفته دارندگان اين  آب شيرين كن ها استفاده مى ش
فناورى، كمترين آسيب را به محيط زيست وارد مى كند؛ بنابراين 
استفاده از اين روش هاى علمى و به روز بايد در دستور كار احداث 

آب شيرين كن ها قرار گيرد. 
ــازمان حفاظت محيط زيست  ــت دريايى س معاون محيط زيس
ــيرين كن ها تهيه شده  ــتورالعمل ايجاد آب ش با بيان اينكه دس
ــيرين كنى بدون مجوز سازمان حفاظت  است افزود: هيچ آب ش
ــال احداث  ــد و آنهايى كه قب ــت احداث نخواهد ش محيط زيس
ــى قرار مى گيرند تا تاثيرات  شده اند، به طور مداوم مورد بازرس

محيط زيست زيستى آنها مشخص شود. 
 شيرين سازى آب شور 

شيرين سازى آب شور (desalination)، فرايندى است كه طى 
آن امالح از آب شور دريا (يا منابع ديگر) جدا مى شود؛ اين فرايند 
ــك جهان از جمله  امروزه به ويژه در مناطق خشك و نيمه خش

جنوب ايران يكى از منابع عمده تامين آب است. 
فعاليت آب شيرين كن ها نه تنها به مرور به محيط زيست حوضه 
ــه وجود اين  ــيب وارد مى كند، بلك ــره فعاليت خود آس آبى داي

تجهيزات نيز خطرى براى محيط زيست است. 
ــور)، تاثير  ــاب ش ــورى (پس به طور كلى ايجاد آلودگى از نوع ش
در باال بردن دماى آب ساحل، اشغال ساحل براى نصب تاسيسات 
ــتى، اثرات  ــى و توريس ــرى هاى تفريح ــه جاى كارب كارخانه ب
ــفره هاى آب هاى زير زمينى، آلودگى صوتى، نشت  منفى بر س
ــاحل و آلودگى هوا، برخى  مواد نفتى از تاسيسات كارخانه به س
از مهم ترين اثرات زيست محيطى كارخانه هاى آب شيرين كن 

هستند. 

دنيايى تشنه در انتظار بشر 

ساالنه هفت درصد به ظرفيت 
آب شيرين كن ها اضافه مى شود

دريچه

آبيارى مزارع با فاضالب خام؛ 

وبا در همين حوالى است

ــام،  ــالب خ ــا آب فاض ــزارع ب ــارى م آبي
ــود و اكثر  ــى ش ــام م ــت كه انج ــال هاس س
ــهرهاى بزرگ  ــبزى كارى هاى حاشيه ش س
ــا همزمانى آن  ــتند؛ ام به اين بليه مبتال هس
با خطر گسترش وبا، زنگ خطرى است كه بايد 

به آن توجه كرد.
ــوص  ــه خص ــزارع ب ــارى م ــدر آبي آن ق
ــور عادى  ــبزى كارى ها با فاضالب در كش س
ــايد ،  ــد، ش ــر مى رس ــت كه به نظ ــده اس ش
ــى تعجب آور  ــار خبر آن براى كس ديگر انتش
ــد؛گويى همه پذيرفته اند كه راه ديگرى  نباش
جز آبيارى زمين هاى كشت سبزى و صيفى با 

فاضالب وجود ندارد.
ــتى  ــاون بهداش ــيارى، مع ــر س ــى اكب عل
ــكى  ــان و آموزش پزش ــت، درم وزير بهداش
ــرا برخالف  ــش كه چ ــه اين پرس ــخ ب در پاس
ــبزى كاران براى  ــوز س ــا، هن وجود خطر وب
ــتفاده مى كنند،  آبيارى مزارع از فاضالب اس
ــود؛  ــارى متوقف نمى ش ــوع آبي ــرا اين ن و چ
ــنده  ــك جمله بس ــن ي ــان همي ــه بي فقط ب
ــالب در مزارع  ــارى با فاض ــه، آبي مى كند: بل
ــبزى هنوز  ــت س به خصوص زمين هاى كش

ادامه دارد، قبول داريم، نظارت ها ضعيف است 
و نمى توانيم جلوى آن را بگيريم.

ــت كه  ــهالى اس ــارى وبا، يك بيمارى اس بيم
ــتگاه گوارش منتقل  ميكروب آن از طريق دس
ــود؛ بنابراين اگر دست ها يا مواد غذايى  مى ش
مصرفى به اين ميكروب آلوده باشد، به راحتى 

اين بيمارى منتقل مى شود.
ــا رعايت  ــن بيمارى ب ــرد اي ــرد به ف انتقال ف
ــداوم  ــوى م ــت و ش ــت فردى و شس بهداش

دست ها، قابل كنترل است.
ــت، انتقال اين بيمارى   آنچه نگران كننده اس
ــب فاضالب و به خصوص  از طريق دفع نامناس
ــبزى و  ــتفاده از فاضالب خام در مزارع س اس
ــن محصوالت  ــى تواند اي ــت كه م صيفى اس
ــوده كند و  ــروب وبا آل ــه ميك ــاورزى را ب كش
ــبه وبا)  ــا يا التور (ش ــن طريق بيمارى وب از اي

گسترش مى يابد.
ــته در  ــاه گذش ــك م ــى ي ــا، ط ــارى وب بيم
ــت و بر اساس  ــيوع يافته اس ــور عراق، ش كش
ــت، حداقل  ــووالن وزارت بهداش گزارش مس
15 زائر ايرانى كه به اين كشور سفر كرده اند، 

به اين بيمارى مبتال شده اند.

ــا  ــزارع ب ــارى م ــرى از آبي ــارت و جلوگي نظ
ــاى مختلف، همواره  فاضالب خام، در دوره ه
ــت؛ به طورى  ــات دولت بوده اس يكى از اقدام
ــت  ــابق بهداش ــه كاظم ندافى، مدير كل س ك
ــان و آموزش  ــت، درم ــط وزارت بهداش محي
ــه در دولت دهم با  ــكى اعالم كرده بود ك پزش
ــعت مزارعى كه  ــده، وس نظارت هاى انجام ش
ــت  ــوند، از هش با فاضالب خام آبيارى مى ش
ــزار و 800 هكتار كاهش  ــار به دو ه هزار هكت

يافته است.
ــالمت ــت، رييس مركز س ــرو صادق ني خس

ــن  ــز در اي ــت ني ــط و كار وزارت بهداش  محي
ــالب هاى  ــاماندهى فاض ــى گويد: س مورد م
ــت  ــهرى جزو حيطه وظايف وزارت بهداش ش
ــت؛  ــت و از جمله وظايف وزارت نيرو اس نيس
ــا فاضالب  ــزارع ب ــارى م ــرى از آبي و جلوگي
ــاورزى  ــاد كش ــف جه ــه وظاي ــز از جمل ني

به شمار مى آيد.
ــى كند تا از  ــت، فقط نظارت م  وزارت بهداش
ــتفاده نشود، كه  فاضالب خام براى آبيارى اس
متاسفانه هنوز در برخى استان ها اين مشكل 

وجود دارد.
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خبر

ــه اينكه بيش از ــاره ب ــازمان تامين اجتماعى با اش مديركل فنى و درآمد س
158 هزار زن سرپرست خانوار نيازمند تحت پوشش بيمه تامين اجتماعى 
هستند، گفت: 10 درصدحق بيمه بخشى از اين افراد از محل يارانه ها پرداخت

ــت خانوار، گفت: در   مى شود. سيروس نصيرى  در مورد بيمه زنان سرپرس
حال حاضر 108 هزار و 295 زن سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد 
در سازمان تامين اجتماعى بيمه شده اند كه 10 درصد حق بيمه 27 هزار و 
ــوى كميته امداد تامين  ــل يارانه ها و مابقى از س 400 نفر از اين افراد از مح
مى شود. وى گفت: همچنين 50 هزار و 454 زن سرپرست خانوار نيز تحت 
پوشش بهزيستى بوده و در اين سازمان بيمه شده اند كه از اين تعداد 2 هزار و 

735 نفر مشمول يارانه ها هستند.
مديركل فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى با تاكيد بر اينكه عالوه بر زنان 
سرپرست خانوار،  24 هزار و 439 مددجوى عادى زن كميته امداد نيز تحت 
پوشش بيمه تامين اجتماعى قرار گرفتند، گفت: كل حق بيمه اين افراد توسط 

كميته امداد پرداخت مى شود.
به گفته نصيرى، 162 زن تحت پوشش بنياد شهيد نيز كه مجرى طرح هاى 
ــازمان بيمه شده اند كه تمامى حق بيمه اين  خود اشتغالى هستند در اين س

زنان نيز از سوى بنياد شهيد پرداخت مى شود.
وى تصريح كرد: زنان سرپرست خانوار كميته امداد از بيمه بازنشستگى، فوت و 
ازكارافتادگى برخوردارند كه البته از تيرماه بيمه درمان اين افراد با درخواست 

كميته امداد قطع شده و در حال حاضر از بيمه درمان اين نهاد برخوردارند.
ــت: تمامى زنان  ــازمان تامين اجتماعى اظهار داش مديركل فنى و درآمد س
ــت خانوار در قالب بيمه صاحبان ِحَرف و مشاغل آزاد تحت پوشش  سرپرس
قرار گرفته اند. نصيرى به بيمه مربيان مهدهاى كودك نيز اشاره كرد و اظهار 
داشت: 2567 مهدكودك خود مالك (مدير هم مالك و هم مربى مهد است) 

در قالب بيمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار دارند.

ــتاد اربعين، از راه اندازى كميته هاى  ــى و فرهنگى س مسوول كميته آموزش
فرهنگى و آموزشى اربعين در استان هاى سراسر كشور خبر داد.

ــون اين كميته در برخي  ــالم حميد احمدى،  با بيان اينكه تاكن  حجت االس
ــده است،  گفت: روز  ــتان و اصفهان فعال ش استان ها از جمله استان خوزس
گذشته در سفري كه به مشهد مقدس داشتيم، جلسه اي با حضور مسووالن و 
نهادهاى فعال در عرصه فرهنگى داشتيم كه جلسه با مسوول ستاد اربعين در 
شهردارى مشهد از جمله اين برنامه ها بود.وى ادامه داد: همچنين در جلسه اي 
كه در دفتر نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در خراسان رضوي برگزار شد، 
حجت االسالم والمسلمين احمري، نماينده بعثه مقام معظم رهبري در اين 
استان به عنوان مسوول كميته آموزشي و فرهنگي ستاد اربعين در خراسان 
رضوي انتخاب شد.احمدى گفت: اين كميته در خراسان رضوي، مسووليت 
هماهنگي با نهادها، دستگاه و ارگان هاي فعال را برعهده خواهد داشت و جهت 
ــيباني فعاليت هاي فرهنگي زايران عتبات در اربعين حسيني  آموزش و پش
فعاليت خواهد كرد.مسوول كميته آموزشي و فرهنگي ستاد اربعين، افزود: 
همچنين مقرر شد كه محصوالت و محتويات فرهنگي از سوي كميته آموزشي 

و فرهنگي توليد و در مرزهاي كشور در ميان زايران ايراني توزيع شود.

158 هزارزن سرپرست خانوار
تحت پوشش بيمه 

راه اندازى كميته هاى فرهنگى و 
آموزشى اربعين، در استان ها

ــور حقوقى معاونت ــى هاى ام مديركل دفتر بررس
ــت جمهورى گفت:   امور زنان و خانواده نهاد رياس
ــالح قانون  ــوط به اص ــت هاى مرب كليه درخواس
گذرنامه را براى معاونت حقوقى رياست جمهورى 
ارسال كرده ايم تا در مورد آن نظر بدهد. در معاونت 
ــى فقهى و  ــن مباحث مورد بررس حقوقى كليه اي
ــته  ــرار مى گيرد و آنچه كه ضرورت داش حقوقى ق

باشد مورد توجه واقع خواهد شد.
ــالح  ــراى اص ــزود: ب ــى زادگان اف ــرف گرام اش
ــاله، اصالح بخش  ــتين مس ــون گذرنامه نخس قان
ــت تا هيچ كس نتواند  پاسپورت هاى خدمتى اس
ــمندان وهنرمندان و ورزشكاران را از دادن  انديش
جايزه به ملت ، به خصوص شنيدن سرود جمهورى 
ــالمى و به اهتزاز در آوردن پرچم كشورمان در  اس
ــى و يا حضور زنان ايرانى در مجامع  ميادين ورزش
بين المللى و موارد مشابه كه منجر به عزت و احترام 
ــود، محروم  ــتر جامعه ايرانى اسالمى مى ش بيش
كند؛ چرا كه اين زنان موجب افتخار جامعه ايرانى

ــب با شرايط  ــتند . در اين جهت زنان متناس  هس
ــه توانمندى هاى  ــور و ارائ ــان حض موجود خواه
ــى هاى امور  ــركل دفتر بررس ــتند. مدي خود هس
ــت  حقوقى معاونت امور زنان و خانواده نهاد رياس
جمهورى در ادامه گفت: معاونت امورزنان و خانواده 
ــز مراجعه زنان و خانواده  به دليل جايگاهش، مرك
است. هرچند كه اين جايگاه در حد برنامه ريزى و 
سياستگذارى است؛ اما نمى تواند درهاى مركز را 

به روى خيل مراجعين و يا مطالبات زنان ببندد.
ــه نماينده  ــت زنان ك ــر معاون ــرد:  اگ وى تاكيدك
ــم بر  ــت، چش ــوزه زنان و خانواده اس دولت در ح
مطالبات زنان ببندد، پس زنان ، مسائل و مشكالت 
ــا چگونه نظرات  ــه مرجعى بگويند و ي خودرا به چ
ــا  ــتگذارى ه ــا و سياس ــزى ه ــان در برنامه ري آن

ــردم منجر به  ــته م ــود؟ آگاهى از خواس لحاظ ش
ــود.گرامى زادگان ــت مى ش تدوين برنامه و سياس

ــده   اضافه كرد: دردنيايى كه ارتباطات لحظه اى ش
ــه مى تابد و حتى  ــت و اخبارمانند نور درجامع اس
ــود، بى توجهى  ــوزه داخلى نمايان مى ش فراترازح
ــكالت  ــائل ومش به حقايق جامعه وعدم درك مس
مانند به خواب زدن خود است. وى با اشاره به قانون 
ــت: هنگامى كه قانون  افزايش مرخصى زايمان گف
ــه مدت 9 ماه مصوب  مرخصى زايمان براى زنان ب
شده بود و دستگاه ها آن را اجرا نمى كردند،زنان با 
تماس تلفنى،ارسال نامه و مراجعه حضورى به انتقاد 
از عملكرد دستگاه هاى اجرايى پرداختند و اصرار بر 
اجراى آن داشتند و معاونت بنا به شرح وظايف خود 

پيگير اجراى قانون مذكور شد.
مديركل دفتر بررسى هاى امور حقوقى معاونت امور 
ــت جمهورى اضافه كرد :  زنان و خانواده نهاد رياس
چون اجراى اين قانون منجر به تحكيم خانواده ها 
ــد، معاونت ــان و كودكان مى ش وتحقق حقوق زن

ــت كه اجرا نشدن اين   امور زنان اين دغدغه را داش
ــود.  ــر به ايجاد اختالل در خانواده ها ش قانون منج
ــان به يك موضوع  بنابراين موضوع مرخصى زايم
اصلى تبديل شد و با اصرار به اجراى اين قانون تا حد 
توان تالش شد تا از مشكالت مادران كاسته شود. 
هرچند كه مشكل اصلى عدم اجراى آن، مجاز شدن 
و نه مكلف شدن دستگاه ها براى افزايش مرخصى 
زايمان در قانون و نبود اعتبار مالى براى انجام اين 
كار بود.وى درباره نقطه آغاز ورود معاونت امور زنان 
ــت: موضوع گذرنامه به  به موضوع گذرنامه نيز گف
دليل عدم اجازه همسرنيلوفر اردالن، كاپيتان تيم 
ــال بانوان، براى سفر او به جام ملت هاى  ملى فوتس
زنان آسيا آغاز شد و يك شوك به جامعه وارد كرد. 
چون علت خروج او از كشور در جهت عزت و احترام 

ــورمان در  به توانمندى و حضور پرقدرت زنان كش
ميادين ورزشى بود و نه داليل شخصى، زنان جامعه 

به حق نگران شدند.
ــابقه  ــان اينكه با اين اتفاق س ــى زادگان با بي گرام
اصالح قانون گذرنامه سال 91 در اذهان زنان زنده 
شد، اظهاركرد: موضوع صدور گذرنامه زنان تا سن 
ــى در جامعه ــا نقد فراوان ــالگى با اذن ولى ب 40 س

ــه اصالح  ــدگان اليح ــد . تدوين كنن ــه رو ش  روب
گذرنامه 40 سالگى را شروع دوران عقالنيت زنان 
ــال براى  ــتند و اعالم كردند زنان زير 40 س پنداش
خروج از كشور بايد از ولى خود اجازه بگيرند . طرح 
ــاب كرد؛ در  ــه را دچار الته ــن محدوديت جامع اي

حاليكه شرع چنين نمى گفت.
ــش كه آيا قانون گذرنامه  وى در پاسخ به اين پرس
ــت: در جامعه اى كه بايد به  نياز به اصالح دارد، گف
برنامه توسعه اى انديشيد و بهترين امكانات را براى 
جوانان و زنان مهيا كرد، انتقال درخواست جمعى از 
زنان از طرف معاونت زنان را جنجالى كردند و بيان 
اين خواسته زنانمان كه توجه به شخصيت يك زن 
ــكار و قهرمان و ضرورت حضوراو در مجامع  ورزش

بين المللى بود را دستمايه ده ها اتهام كردند.
گرامى زادگان در پايان اظهاركرد: چگونه سال 91 
ــالح گدرنامه به خود  ــدگان اليحه اص تدوين كنن
اجازه دادند كه خالف عرف و شرع ، جامعه را ملتهب 
كنند و مارا در موضع انفعال قراردهند اما شنيدن 
خواسته زنان انواع اتهامات را متوجه زنانى مى كند 
ــازى  ــب س كه در تالش براى اصالح امور و متناس
قوانين با شرايط كنونى هستند؟ معاونت امورزنان 
ــون گذرنامه را ندارد و در  و خانواده قصد تغيير قان
برنامه هاى حقوقى خود نيز نامى از آن نبرده است 
اما خود را موظف مى داند كه پيام و مطالبه زنان را 

به منظور توجه به حقوق زنان مطرح كند.

ــرورش،  با اعالم  ــى و فرهنگى وزارت آموزش وپ معاون پرورش
ــده براى حضور دانش آموزان در مراسم برنامه هاى طراحى ش
ــتيزى در مدارس و  ــتكبار س  13 آبان گفت:  نواختن زنگ اس
ــتكبار جهانى و  ــازى درخصوص ضرورت مبارزه با اس آگاه س

اهميت 13 آبان از جمله برنامه هاى پيشنهادى است.
ــى و  حميدرضا كفاش، درخصوص برنامه هاى معاونت پرورش
ــم يوم اهللا 13 آبان  فرهنگى براى حضور دانش آموزان در مراس
ــتقالل  ــلطه و تاكيد بر اس ــت: 13 آبان نماد نفى س اظهار داش
ــدنى در تاريخ  ــران و روزى فراموش نش ــالمى اي جمهورى اس
ــت.وى افزود: در اين روز و در ساير مقاطع  ــالمى اس انقالب اس
ــجويان و روحانيت به  ــوزان، دانش مختلف تاريخى،  دانش آم
همراه مردم از آزادى، عزت و استقالل ايران اسالمى دفاع كرده 
ــتكبار جهانى و دفاع از  ــود را در مبارزه با اس و نقش تاريخى خ
ــاندند.معاون پرورشى و  ــور به اثبات رس آزادى و استقالل كش
ــام خمينى (ره)  ــرورش گفت: ام ــى وزارت آموزش و پ فرهنگ
ــن خود گوياى  ــالب دوم ياد كردند، اي از اين روز به عنوان انق
ــت كه به فرموده رهبر  بهترين توصيف بر اهميت 13 آبان اس
ــبت به  ــتكبار نس ــاد روح تعدى و تجاوز اس معظم انقالب، نم
ــت.كفاش بيان كرد:  ــبت به ملت ايران اس ملت ها از جمله نس
ــاى منتهى به  ــم، در روزه ــالم كرده اي ــران مدارس اع به مدي
ــوزان و همكاران  ــرى از خالقيت دانش آم 13 آبان، با بهره گي
خوش فكر، فعاليت هاى متنوعى را با مقتضيات بومى و محلى 
و به تناسب نام گذارى ايام تدوين و اجرا كنند.وى درخصوص 
برنامه هاى پيشنهادى براى روز 13 آبان گفت: مدرسه آرايى و 

فضاسازى متناسب با سليقه دانش آموزان، استفاده از ظرفيت 
فضاى مجازى و تارنماهاى در اختيار،  برگزارى گفتمان سياسى 
ــخصيت هاى مقبول و محبوب، نواختن  و بصيرتى با حضور ش
ــاعت 10 صبح در  زنگ دانش آموز و استكبار ستيزى رأس س
تمام مدارس كشور بخشى از برنامه هاى پيشنهادى است.معاون 
ــى و فرهنگى وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:  تبيين  پرورش
ــته اى،  ــرد عزت مندانه دولت تدبير و اميد در موضوع هس راهب
ــاخه هاى  ــم غبارروبى و نثار ش ــوزان در مراس حضور دانش آم
ــهداى دانش آموز، برگزارى ُجنگ هاى فرهنگى،  گل بر مزار ش
ــاركت  ــب در زمان زنگ تفريح،  مش ــرودهاى مناس پخش س
دانش آموزان در اجراى برنامه هاى روز راهپيمايى از قبيل اجراى 
ــتفاده از تصاوير شهداى دانش آموز  برنامه ها و شعارگويى، اس
ــلمان در راهپيمايى،   ــورهاى مس ــوز كش ــهداى دانش آم و ش
ــهداى دانش آموز و خانواده هاى ايثارگران،  دعوت از اولياى ش
ــى و خاطرات ماندگار جانبازان و آزادگان براى بازگويى زندگ
ــاير برنامه هاست.كفاش گفت:  برپايى   « پيام آوران ايثار » از س
ايستگاه هاى صلواتى و نمايشگاهى در مسير راهپيمايى،  حضور 
نظام مند و منظم اعضاى تشكل هاى دانش آموزى در راهپيمايى، 
آگاه سازى و اطالع رسانى درخصوص چرايى و ضرورت مبارزه 
با استكبار جهانى و اهميت 13 آبان از طريق تعامل و هماهنگى 
با مطبوعات و رسانه هاى محلى و منطقه اى، برگزارى مسابقات 
فرهنگى و ورزشى و تكريم و تقدير از دانش آموزان و برترين هاى 
قرآنى، اخالقى، علمى و حجاب و عفاف در مدارس مدنظر است.

معاون پرورشى و فرهنگى وزارت آموزش وپرورش:

برنامه ها و فعاليت هاى دانش آموزى
 در مراسم 13 آبان اعالم شد

خبر 

ــدى بايد از 120 تا  ــا صدور احكام رتبه بن حقوق مهر ماه معلمان ب
ــه آنها حقوق ــا طبق گفت ــش مى يافت؛ ام ــزار تومان افزاي 530 ه

ــر ماليات از حقوق  ــر « مقررى ماه اول» و كس  مهر ماه به دليل كس
شهريور كمتر شده است.

ــكام رتبه بندى  ــش زيادى از اح ــنيم، تابه امروز بخ به گزارش تس
معلمان صادر شده است. در اين طرح معلمان در پنج رتبه مقدماتى، 
ــد، خبره و عالى رتبه بندى حرفه اى مى شوند. مشموالنى  پايه، ارش
كه بر اساس ضوابط مصوب در يكى از اين رتبه ها قرار مى گيرند، به 
ترتيب از 15، 25، 35 و 50 درصد افزايش امتياز حق شغل از مهرماه 

سال 1394 برخوردار خواهند شد.
در حالى كه معلمان منتظر بودند افزايش حقوق ناشى از اجراى طرح 
رتبه بندى را در فيش حقوقى مهرماه مشاهده كنند؛ اما اين افزايش 
حقوق تحت عنوان « مقررى ماه اول» از حساب آنها كسر و به حساب 
سازمان بازنشستگى كشور واريز شد. حتى طبق گفته  برخى معلمان، 
ــر ماليات از حقوق مهر ماه، ميزان مبلغ دريافتى كه قرار بود  با كس

افزايش يابد از حقوق شهريور كمتر شده است.
ــنامه اى تحت عنوان كسرى مقررى ماه  آموزش و پرورش نيز بخش
اول ناشى از صدور احكام رتبه بندى فرهنگيان را به ادارات و مناطق 
ــت: طبق دستور وزير  ارسال كرده است. در اين بخشنامه آمده اس
آموزش و پرورش، احكام رتبه بندى فرهنگيان در ماه جارى توسط 
ــده است. لذا بر اساس  امور ادارى صادر و در فيش حقوقى اعمال ش
ماده 100 قانون استخدام كشورى افزايش ناشى از صدور حكم براى 
همكاران عضو صندوق بازنشستگى كشورى با عنوان مقررى ماه اول 

كسر و به نفع صندوق بازنشستگى كشور واريز مى شود.
ــوال مطرح است آيا اين مبلغ  براى بسيارى از فرهنگيان نيز اين س
ــتگى پرداخت خواهد شد؟ البته اداره كل  كسر شده هنگام بازنشس
امور ادارى وزارت آموزش و پرورش به اين سوال اينگونه پاسخ داده 
است: با توجه به اينكه از حق شغل كاركنان كسور بازنشستگى كسر 

مى شود، پس در ميزان حقوق بازنشستگى هم مؤثر خواهد بود.
اسفنديار چهاربند مديركل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ 
به پرسش خبرنگار تسنيم،  درخصوص چرايى كسر افزايش حقوق 
ــتگى كشورى گفت: طبق  فرهنگيان و واريز آن به صندوق بازنشس
ــتگاه ها از جمله آموزش و پرورش افزايش حقوق  قانون در تمام دس
در ماه اول به حساب صندوق بازنشستگى واريز مى شود كه اين رقم 
ــود. اين موضوع صرفاً براى  در هنگام بازنشستگى بازگردانده مى ش

آموزش و پرورش نيست.
ــرح رتبه بندى از  ــش حقوق فرهنگيان با اجراى ط وى افزود:  افزاي
ــراى افرادى كه رقم  ــت بنابراين ب 120 هزار تا 530 هزار تومان اس
ــه در ماه اول، اضافه حقوق به  باالترى دريافت كرده اند به دليل آنك
حساب صندوق بازنشستگى واريز و ماليات نيز از حقوق كسر شده 

است، حقوق دريافتى از ماه شهريور كمتر شده است.

كاهش حقوق معلمان 
 با اجراى طرح رتبه بندى

ــاورزان،  معاون بيمه اى صندوق بيمه اجتماعى كش
ــاير ضمن تاكيد بر اينكه شخصى  روستاييان و عش
ــاورزان  ــت صندوق بيمه اجتماعى كش كه به عضوي
در مى آيد، نبايد تحت پوشش بيمه هاى ديگر باشد 
گفت: شرط سقف سنى براى ورود به صندوق وجود 
ــاره به نحوه عضويت در  ندارد. عباس اورنگ ،  با اش
ــتاييان و  ــاورزان، روس صندوق بيمه اجتماعى كش
عشاير اظهار كرد: براى عضويت در صندوق سطوح 
ــده و  درآمدى از 250 تا 600 هزار تومان منظور ش
ــخصى كه قصد عضويت در صندوق را دارد در هر  ش
ــد نرخ حق بيمه  سطح درآمدى كه قرار داشته باش

تعيين شده را مى پردازد.
ــد انتخابى، حق  ــج درصد درآم ــزود: البته پن وى اف
ــردازد و دو برابر آن از  ــت كه بايد فرد بپ بيمه اى اس
سوى دولت پرداخت مى شود. همچنين الزم به ذكر 

است براى ورود به صندوق سقف سنى شرط نيست و 
فرد با هر سنى مى تواند به عضويت صندوق دربيايد.

ــاورزان،  معاون بيمه اى صندوق بيمه اجتماعى كش
ــتمرى  ــان اينكه مس ــا بي ــاير ب ــتاييان و عش روس
ــدگان صندوق  ــه بيمه ش ــى و پيرى ب ازكارفتادگ
ــرايط پرداخت اين  ــاره ش ــود، درب ــت مى ش پرداخ
ــتمرى گفت: اگر فردى 65 سال سن و 15 سال  مس
ــد، مستمرى پيرى  ــابقه بيمه پردازى داشته باش س
ــود كه معادل دوسوم حق بيمه  براى او برقرار مى ش

پرداختى اش خواهد بود.
وى با اشاره به تاكيد دولت بر پوشش بيمه اى اقشار 
مختلف به ويژه اقشار آسيب پذير جامعه اظهار كرد: 
ــه اجتماعى  ــت صندوق بيم ــخصى كه به عضوي ش
ــاورزان در مى آيد نبايد تحت پوشش بيمه هاى  كش

ديگر باشد.

ــاه از برگزارى همايش  معاون رفاه اجتماعى وزرات رف
ــازمان هاى ــودكان و س ــوزش ك ــر، آم ــش فق «كاه

ــر داد و گفت:  ــه» خب ــارب آموخت ــر دولتى - تج  غي
ــده در اين  ــيب دي راهكارهاى حمايت از كودكان آس
همايش بررسى مى شود. احمد ميدرى،  با اشاره به اينكه 
همايش «كاهش فقر، آموزش كودكان و سازمان هاى 
غير دولتى - تجارب آموخته »با همكارى سازمان هاى 
ــى در تاريخ 12آبان ماه  دولتى، غير دولتى و بين الملل
1394 برگزار مى شود، اظهار داشت: هدف از برگزارى 
اين همايش جمع آورى، مستند سازى و تبادل تجارب 
موسسات غير دولتى در حوزه آموزش كودكان و كاهش 
ــر بيش از 80  ــد.وى افزود: در حال حاض فقر مى باش
سازمان غير دولتى فعال در حوزه آموزش و كاهش فقر 
در كودكان براى شركت در همايش طرح هاى خود را 
ارسال كرده اند و طرح هاى دريافتى در كميته علمى 

كه متشكل از اساتيد دانشگاه و نمايندگان سازمانهاى 
مردم نهاد است، مورد داورى قرار گرفته و ده طرح برتر 
ــد.ميدرى تاكيد كرد: اين  انتخاب و معرفى خواهند ش
ــوزه جمع آورى تجارب  همايش تجربه جديدى در ح
سازمان هاى غير دولتى در حوزه حمايت هاى اجتماعى 
از كودكان است.وى افزود: همچنين در طول همايش 
ــه پنل تخصصى با موضوع «حمايت هاى اجتماعى  س
كودك محور»، «ايجاد هماهنگى هاى عمودى، افقى 
ــودكان بازمانده از  ــايى ك و نهادى در خصوص شناس
ــازمان هاى غير  تحصيل»، «نقش سياستگذاران و س
دولتى در تدوين حداقل حمايت هاى اجتماعى هدفمند 
از كودكان در معرض آسيب و آسيب ديده اجتماعى» با 
حضور اساتيد دانشگاه، نمايندگان سازمان هاى دولتى 
و غير دولتى و سازمان هاى بين المللى برگزار و گواهى 

شركت در دوره صادر مى شود.

بررسى راهكارهاى حمايت اجتماعى از كودكان آسيب ديده عضويت در صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، بدون شرط سنى
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ــفانه  ــور گفت: متاس ــان كش ــه زن ــيج جامع ــازمان بس رييس س
ــا نفوذ  ــگاه ه ــه و ورزش ــاى زنان ــگاه ه ــه آرايش ــاد ب ــروز اعتي ام
ــدى گرفته ــن موضوع ج ــور بايد اي ــه همين منظ ــت و ب كرده اس

 شود.
مينو اصالنى افزود: در زمان حاضر، بسيارى به بهانه هايى همچون 
زيبايى و الغرى، به پيشنهاد دوستان در اين مراكز معتاد مى شوند 
كه اين موضوع برخورد سخت و بازدارنده دستگاه قضا براى مسببين 

اعتياد افراد ياد شده را مى طلبد.
ــگران بايد نسبت به  وى، اظهار كرد: صنوفى همچون صنف آرايش
ــوند و اقدامات مراقبتى خود  ــاله اعتياد و مواد مخدر توجيه ش مس
ــاهد كاهش اعتياد در جامعه از اين  ــترش دهند تا بتوانيم ش را گس

طريق باشيم.
ــيج جهت  ــيج جامعه زنان از آمادگى اين بس ــازمان بس رييس س
پيشگيرى از اعتياد در راستاى همكارى با ساير دستگاه ها و تحقق 
ــر داد و يكى از ــواد مخدر خب ــدن مبارزه با م رويكرد اجتماعى ش
ــازى   مهم ترين راهكارهاى مبارزه با اعتياد و مواد مخدر را آگاه س

خانواده ها عنوان كرد.
وى ادامه داد: اعتياد يكى از دغدغه هاى مهم مردم در كشور به شمار 
مى آيد و همه مردم و مسووالن براى رفع آن بايد اهتمام و همكارى 
الزم را داشته باشند، متاسفانه اعتياد، امروز نسبت به گذشته بيشتر 
ــت و با القاب فريبنده و رنگ و لعاب هاى مختلف در كمين  شده اس

افراد جامعه به ويژه جوانان و نوجوانان است.
اصالنى گفت: آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترين نهاد آموزشى و 
تربيتى در كشور، آموزش به والدين جهت پيشگيرى از اعتياد به ويژه 
به صورت چهره به چهره را انجام دهد و خانواده ها هم بايد اقدامات 
ــگيرى فرزندانشان از اعتياد داشته  و برنامه هاى الزم را جهت پيش
ــگيرى از اعتياد اشاره  ــند.اصالنى به نقش ائمه مساجد در پيش باش
كرد و افزود: اين قشر از جامعه نيز با آموزش اهالى محل در مساجد
ــگيرى از اعتياد ايفا كنند؛ چرا كه   مى توانند نقش مهمى را در پيش
اعتياد، پشت در همه خانه ها كمين كرده است و هيچ كس نمى تواند 

ادعا كند كه مصون از اين پديده خانمانسوز است.
رييس سازمان بسيج جامعه زنان كشور خاطر نشان كرد: برگزارى 
ــتان ها از جمله اقدامات بسيج جامعه  ــى در اس كارگاه هاى آموزش
زنان جهت پيشگيرى از اعتياد بوده است و بنا داريم اين برنامه ها را 
ــترش دهيم.وى، اجتماعى شدن مبارزه با مواد  در سطح كشور گس
مخدر را مثبت ارزيابى و خاطرنشان كرد: اين مساله يكى از بهترين
ــمار مى آيد و قطعا در صورت همكارى همه مردم و  برنامه ها به ش
ــتگاه ها همچنين افزايش حساسيت اجتماعى نسبت به مساله  دس
ــمگيرى دست يابيم.براساس  اعتياد مى توانيم به نتايج بسيار چش
آمار يك ميليون و 325 هزار تن در كشور مصرف كننده موادمخدر 

هستند كه 10 درصد آنان را زنان تشكيل مى دهند.

ورود اعتياد به آرايشگاه هاى زنان 
جدى گرفته شود تـاكيـد معاونـت  امـور زنـان 

و خانـواده   بـر اصـالح قانـون                                           
گذرنامه هاى خدمتى
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ــوازم التحرير  ــى روى ل ــا طراح ــك ي ــوالت جانبى مثل عروس ارائه محص
ــه كودك  ــن و برنام ــل انيميش ــول فرهنگى مث ــا عرضه محص همزمان ب
ــا، با  ــال ه ــت كه س ــك اس ــر كوچ ــه ظاه ــت و ب ــى درس ــى، اقدام ايران
ــد. ــر فرهنگى، جدى گرفته نمى ش ــر از متن يك اث ــرات فرات غفلت از تاثي
ــبكه نمايش  ــهراب» وارد ش ــن «رستم و س ــت كه انيميش چند ماهى اس
ــع آن، محصوالت  ــا توزي ــان ب ــنى كه همزم ــت. انيميش ــده اس خانگى ش
ــرى با جلد  ــوازم التحري ــود. ل ــازار عرضه مى ش ــم در ب ــى ديگر آن ه جانب
ــهراب».در برگه تبليغاتى همراه با لوح  شخصيت هاى انيميشن «رستم و س
فشرده اين انيميشن نوشته شده است: «پدر و مادر ارجمند، كودك ايرانى را 
با نوشت افزار و شخصيت هاى شاهنامه بزرگ كنيد و شخصيت دهيد». اين 
اقدام در حد بضاعت اين گروه قابل تقدير است.ارائه محصوالت جانبى همراه 
يك اثر فرهنگى، يك اقدام درست فرهنگى است از اين جهت كه تاثيرات يك 
ــت كه  ــوان گف ــى رود. نمى ت ــن نم ــق از بي ــد از خل ــى» بع ــر فرهنگ «اث
شخصيت هايى چون عروسك هاى كاله قرمزى، پسرخاله، دم باريك، كپل و 
اين اواخر جناب خان، تنها در قاب تلويزيون حضور دارند. مگر نه اين است كه 
ــر زبان ها مى افتد. مخاطب بيرون  اين روزها  تكه كالم هاى جناب خان بر س
ــخصيت ها و آدم هايى آن اثر مى شود.به  از دنياى يك اثر فرهنگى، درگير ش
نظر مى رسد دنياى فراتر از متن اثر فرهنگى چند سالى است، براى اصحاب 
ــن يا برنامه ى كودك وقتى  به دنياى  فرهنگى مهم شده است. يك انيميش
ــخصيت هاى  ــك ها، ش ــد، در كنار آن بازى هاى آنالين، عروس تصوير مى آي
انيميشن، طرح هاى روى جلد دفاتر و لوازم تحرير به دنياى واقعى مخاطبان 
ورود مى كنند.عروسك هاى مجموعه كاله قرمزى و شهرموشها، لوازم التحرير 
مجموعه شكرستان يا بازى هاى آنالين شهر موش ها در بازار توزيع مى شوند 
و بچه هاى ايرانى، اين بخش از محصول فرهنگى ايرانى را دريافت مى كنند. 
ــته تاثيرگذار كه سال ها بخش  ــترى از گذش اقدامى كوچك ولى تاحد بيش
ــت و به ظاهر  ــال ها بود كه اين اقدام درس تربيتى جامعه از آن غافل بود. س
كوچك، با غفلت از تاثيرات فراتر از متن يك اثر فرهنگى، جدى گرفته نمى شد. 
سال ها پيش كمتر كسى فكر مى كرد كه شخصيت يك موجود خيالى به اسم 
«باربى» در ميان دختربچه ها نفوذ كند يا اينكه اصطالح «باربى شدن» وارد 
فرهنگ عامه دختران ايرانى شود. اما حاال با آگاه سازى جامعه از نفوذفرهنگ 
غرب، بسيارى از خانواده ها تصميم گرفتند لوازم و ابزارى متناسب با هويت 
ملى ايرانى مثل عروسك هاى «داداش رضا» يا «آبجى معصومه» تهيه كنند. 
فقط يك حمايت جدى از سوى مسووالن فرهنگى و البته ارائه تبليغات مناسب 
ــانه ها باقى مى ماند، چون ديگر دوره فقط هشدار دادن  نسبت به   از سوى رس
ورود شمايل «عروسك باربى» به كشور گذشته است.با ظهور انيميشن هاى 
موفقى مانند «شاهزاده روم» و شخصيت هاى مثبت در انيميشن «اصحاب 
اخدود» يا «ثنا و ثمين» اين روند شايد قدرت بيشترى بگيرد. اگر دارا و سارا 
تبديل به شخصيت هاى كارتونى پيشرفته مى شدند، نتيجه قطعاً چيز ديگرى 

بود. شايد اين بار هم عده اى بوق را از سمت بزرگترش نواختند.
پى نوشت: جذابيت نقطه مغفول در طراحى عروسك ها و انيميشن هاى بومى 
است. بزرگسالى از گوشه و كنار برخى آثار به شكلى برجسته بيرون مى زند. 

بايد فعاالن اين عرصه فكرى براى آن بكنند.

بچه ها چه مى خواهند؛
 «جناب خان» يا «باربى»؟

«بسيارى از هنرمندان نمى دانند چه چيزى توليد كنند، 
چه برسد به آنكه بخواهند صادرات داشته باشند. ما هنوز 
صنايع دستى را درون روزنامه يا كيسه فريزر پيچيده و 
به خريدار عرضه مى كنيم. هنوز به درجه اى نرسيده ايم 
كه بخواهيم ادعا كنيم بازار خارجى را در دست بگيريم.»

ــا توجه به  ــد: ب ــرم مى گوي ــد در زمينه چ ــك هنرمن ي
صحبت هاى مكرر معاونت صنايع دستى كه اعالم كرده  
ــتى از حالت لوكس به كاربردى تغيير كند،   صنايع دس
هنرمندان نيز اين مساله را بعد از مدت ها پذيرفته اند و 
حاال آقاى سلطانى فر مى گويد به سمت كاالهاى لوكس 
برويم، ما نمى دانيم به كدام راه برويم، راه راست يا چپ! 
اينجاست كه مى گوييم هنرمندان بازيچه شده اند و ما را 

مثل توپ فوتبال به چپ و راست پاس مى دهند.
«نيما ذاكر سعيد» در گفت وگو با ايسنا،  درباره صادرات 
ــراث فرهنگى  ــازمان مي ــه رييس س ــس ك كاالى لوك
ــرده ، بيان مى كند:  چند روز پيش درباره آن صحبت ك
ــد ، طرفدار بيشترى  معموال هرچيزى كه كاربردى باش
ــردم قرار  ــتفاده م ــه مورد اس در دنيا دارد؛ زيرا هميش
مى گيرد. خريداران كاالى لوكس يك سرى افراد خاص

 هستند. حتى كاالى لوكس داخل ايران هم با توجه به 
فضاى زندگى مردم، طرفدار ندارد. گردشگران خارجى 
ــتى كاربردى تمايل نشان مى دهند  به خريد صنايع دس

تا لوكس.
ــال پيش ما  ــال دو س ــراى مث ــد: ب ــه مى ده وى ادام
ــتاديوم آزادى برگزار كرديم كه به  ــگاهى در اس نمايش
مناسبت برگزارى مسابقات تيراندازى حدود 50 كشور 

در آن شركت كرده بودند. 
ــگاه آثارى مثل قلم زنى روى مس ، گليم،   در اين نمايش
چرم ، سفال، ميناكارى ، خاتم ، لباس و زيورآالت سنتى ، 
ــرى ميز  ترمه، معرق چرم و ... ارائه كرديم. حتى يك س
ــد آنها را جمع و جابه جا كرد  چرمى كه به راحتى مى ش
ارائه كرديم، اما از بين صنايع دستى كه در اين نمايشگاه 
ــاس و زيورآالت  ــار كاال از جمله لب ــده بود ، چه ارائه ش
سنتى،  مينا، صندوقچه هاى خاتم كارى  و چرم بيشترين 

فروش را داشتند.
اين توليدكننده چرم بيان مى كند: حتى خارجى ها براى 

خريد كيف چرم ابتدا پول ها و مدارك شان را داخل كيف 
مى گذاشتند تا اگر به كارشان مى آيد آن را بخرند. گليم 

را هم به دليل نداشتن بسته بندى نمى خريدند.
 نكته جالب اينكه به تابلوها معرق و مينياتور اصال توجه 
نشد. حتى از فرش هاى چرمى هم كه در اين نمايشگاه 
ارائه شده بود،خوش شان مى آمد، اما خريد نمى كردند. 
ــى روى  ــخت بود. از طرفى نقاش زيرا حمل و نقل آن س
ــرويس چاى خورى هايى كه روى آن چهره  شيشه و س

شاه عباسى نقاشى شده بود ، طرفدار نداشت.
ــعيد» با بيان اينكه اين موضوع نشان مى دهد  «ذاكر س
بازاريابى در دنيا براساس كاربردى بودن كاالها در نظر 
گرفته مى شود، مى افزايد: براى مثال چينى ها، ژاپنى ها، 
ــگاه از زيورآالت  ــا در اين نمايش تايلندى ها و كره اى ه
ــتقبال خوبى مى كردند،  ــنتى و جعبه هاى خاتم اس س
حتى براى خريدن قلمدان ابتدا قلم هايشان را داخل آن 
مى گذاشتند كه اگر به كارشان مى آيد خريدارى كنند. 
بنابر تجربه اى كه در نمايشگاه هاى متفاوت داشتم به اين 
ــگران خارجى از صنايع دستى  نتيجه رسيدم كه گردش

كاربردى بيشتر استقبال مى كنند تا كاالهاى لوكس.
وى اضافه مى كند: بازار هدف در ايران مشخص نيست. 
ــخص  ــورهاى بزرگ دنيا براى ايران مش بازار هدف كش
ــتان ما كه براى  ــت؛  براى مثال يكى از دوس ــده اس نش
ــور آلمان رفته بود ، يكسرى  شركت در نمايشگاه به كش
ــى هم تابلوهايش  تابلوها با آيات قرآن برده بود كه كس
ــان مى دهد كه ما نسبت به بازار  را نخريده بود. اين نش
دنيا هيچ اطالعاتى نداريم. اين موضوع بايد نيازسنجى 
و هدفمند شود. هنوز نمى دانيم بايد در كدام كشور چه 
كااليى را عرضه كنيم حتى گليم و فرش را هم نمى توان 
ــيارى از كشورها  ــورها عرضه كرد زيرا بس در همه كش

رنگ هاى پس زمينه فرش هاى ايرانى را نمى پسندند.
ــد: هنرمند به تنهايى  اين توليدكننده چرم بيان مى كن
ــادرات و بازاريابى در  ــات مربوط به ص نمى تواند اطالع
ــب كند. زيرا اگر يك هنرمند  ــورهاى ديگر را كس كش
ــور را ارزيابى كند كه مردم  ــليقه پنجاه كش بخواهد س
ــندند،  ــتى را مى پس ــوع صنايع دس ــه ن ــور چ آن كش
ــته در  ــا 250 رش ــود؛ زيرا م ــردرگمى مى ش دچار س

ــم همه آن را  ــه نمى تواني ــتى داريم ك حوزه صنايع دس
ــد در اين حوزه  ــم. باي ــورهاى ديگر عرضه كني به كش
رنگ بندى، آداب و رسوم و بسيارى از مسائل مردم يك 
كشور بررسى شود، براى اين كار نياز به يك تيم ارزيابى 
ــد و در اختيار  ــن اطالعات را رصد كن قوى داريم كه اي
معاونت صنايع دستى بگذارد، اما متاسفانه چنين تيمى 
در ايران نداريم؛ اگر هم باشد من نديده ام، زيرا ما در اين 

موارد بسيار ضعيف هستيم.
ــف صادراتى ما  ــعيد مى گويد: بزرگ ترين ضع ذاكر س
ــت كه هيچكس از آن اطالعى ندارد.  بازاريابى هدف اس
زيرا بسيارى از كاالها بدون هدف و انگيزه صادر مى شوند. 
ــتى رشد كند ،  اگر مى خواهيم واقعا صادرات صنايع دس
ــادرات را  ــپس ص ــود و س ــاخت ها اصالح ش بايد زيرس
ــايد از بين همه هنرمندانى كه وجود  ــروع كنيم. ش ش
ــتاندارد  ــايد 10 درصد كاالهاى با كيفيت و اس دارند ش
ــتى ما  توليد مى كنند. زيرا هنوز كارگاه هاى صنايع دس
فعال و استاندارد نيستند. ريشه مشكالت ما هنوز داخل 
ــى نشود هيچ چيز  كارگاه ها است و تا اين مشكل بررس
درست نمى شود با اين وضعيت چطور مى توانيم كاالى 

لوكس توليد كنيم!
ــان  او با بيان اينكه عده خاصى از هنرمندان كارهاى ش
ــيارى از هنرمندان  ــود، اعالم مى كند: بس صادر مى ش
ــد به آنكه  ــد كنند، چه برس ــد چه چيزى تولي نمى دانن
ــا هنوز در  ــند. زيرا م ــته باش ــادرات داش ــد ص بخواهن
ــكل داريم، همچنان صنايع دستى در  ــته بندى مش بس
ــور درون روزنامه يا كيسه فريزر پيچيده و به  داخل كش
ــيده ايم  ــود. هنوز به درجه اى نرس خريدار عرضه مى ش

ــده ايم تا بخواهيم بازار  كه بخواهيم ادعا كنيم اشباح ش
خارجى را در دست بگيريم.

ــن هنوز  ــد: كارگاه خود م ــار مى كن ــن هنرمند اظه اي
ــى به من نگفته با توجه به  ــت زيرا كس ــتاندارد نيس اس
ــتانداردهايى  كدام نياز جامعه بايد توليد كنم و چه اس
ــور توقع داريم  ــرم، با اين احوال چط را بايد در نظر بگي
ــيم؟ زيرا در  ــته باش صادرات آن هم از نوع لوكس داش
ــنجى نشده  ــور خودمان نيازس اين زمينه حتى در كش
ــت. اگر من چندبار كارهايم را صادر كنم و كشورى  اس
ــد از مدتى ــد بع ــتفاده مى كن ــاى من اس ــه از كااله ك
 متوجه شود كيفيت مناسبى ندارد ديگر سراغ كاالهاى 
من را نمى گيرد. نبايد صنايع دستى،  بى هدف به خارج 
ــال صنايع دستى  ــود، بعد از چند س ــور صادر ش از كش
ــورمان  ــاى بى كيفيت چينى در كش ايران حكم كااله
ــتى ايران ــراغ صنايع دس ــر س ــد و ديگ ــدا مى كن را پي
 نمى آيند. ذاكر سعيد با بيان اينكه هدفمندى و اصالح 
ــود، مى گويد: من  ــاخت ها بايد در نظر گرفته ش زيرس
دوست ندارم كاالهايى كه در حال حاضر توليد مى كنم 
را صادر كنم تا در ذهنيت خارجى ها اين موضوع شكل 

بگيرد كه كاالهاى ايرانى بى كيفيت هستند.
ــاون  ــلطانى فر ، مع ــعود س ــنا، مس ــزارش ايس ــه گ ب
ــراث فرهنگى،  ــازمان مي ــس س ــور و ريي رييس جمه
ــگرى، چندى پيش در ديدار با  ــتى و گردش صنايع دس
صادركنندگان و توليدكنندگان صنايع دستى از سراسر 
ــور تاكيد كرد: براى حضور در بازار صادرات صنايع  كش
ــاى لوكس و خاص  ــمت توليد كااله ــتى بايد به س دس

حركت كنيم.

خريد كيف چرم ابتدا پول ها و مدارك شان را داخل كيف 
مى گذاشتند تا اگر به كارشان مى آيد آن را بخرند. گليم 

 نكته جالب اينكه به تابلوها معرق و مينياتور اصال توجه 
نشد. حتى از فرش هاى چرمى هم كه در اين نمايشگاه 
ارائه شده بود،خوش شان مى آمد، اما خريد نمى كردند. 
ــى روى  ــخت بود. از طرفى نقاش زيرا حمل و نقل آن س
ــرويس چاى خورى هايى كه روى آن چهره  شيشه و س

هـنوز به درجـه اى نرسيده ايم 

كه ادعـا داشته باشيم

ابالغ وقت رسيدگى
8/33 ابالغ وقت دادرســى به آقاى حيدر اســماعيلى فرزند غالمرضا 
موضوع شكايت آقاى آرمين پور جعفرى مبنى بر ضرب و جرح عمدى 
كه تحت كالسه 940646 ثبت شعبه 111 كيفرى دو اصفهان شده است 
به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده در خواســت ابالغ بوســيله 
نشر آگهى شــده اســت كه مراتب طبق ماده 344 قانون آئين دادرسى 
كيفرى مصوب 1392/12/04 براى يــك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى درج و منتشر مى گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ 
مى شود كه در تاريخ 94/9/23 ســاعت8/30 جهت رسيدگى در شعبه 
111 دادگاه كيفرى 2 اصفهان حاضر شود در صورت عدم حضور و يا 
عدم ارســال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفى وكيل دادگاه غيابا رسيدگى 
و راى مقتضى صادر خواهد شــد. م الف 20760 مدير دفتر شعبه 111 

دادگاه كيفرى 2 اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

7/84 شــماره صادره: 1394/03/121406 نظر بــه اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ يك قطعه ملك پالك شــماره 5616 واقع در كــوى كبودان 
اردســتان يك اصلى دهســتان گرمســير بخش هفده ثبت اصفهان كه 
طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام محمد كردى اردستانى فرزند حسن 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده 
است. اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز ســه شنبه مورخ 1394/9/3 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين 
آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر در 
اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشــار: 1394/8/11 م الف 787 رئيس ثبت 

اسناد و امالك اردستان 
مزايده

8/124 اجراى احكام حقوقى شعبه 11 اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده كالســه 940125/ج 11 له مهدى پلهوان نشــان و عليه رسول 
گمركچى به عنوان مطالبه مبلغ 120/689/473 ريال بابت اصل خواسته 
و خسارات وارده و مبلغ 4/750/000/000 ريال حق االجرا دولت جلسه 
مزايده اى در روز پنج شنبه مورخ 94/8/28 ساعت 9 صبح در محل اين 
اجرا واقع در (اصفهان، خيابان نيكبخت، 200 متر بعد از دادگســترى، 
ساختمان اجراى احكام حقوقى طبقه ســوم) برگزار نمايد. مشخصات 
مورد مزايده: 1- يك دســتگاه يخچــال 4 درب (دو درب باال و دو درب 
پايين) مارك كامراه مستعمل به مبلغ 8/500/000 ريال. 2- يك دستگاه 
يخچال ويترينى يك و نيم مترى اســتيل و پيشخوان مربوطه مستعمل 
به مبلغ 5/000/000 ريال. 3- يك دستگاه يخچال ايستاده 80×80×202 
ساخت پيشگاهى مستعمل به مبلغ 6/000/000 ريال. 4- يك عدد ترازوى 
ديجيتال محك خراب فاقد اســتفاده مســتعمل به مبلغ 500/000 ريال 
جمعا به مبلغ 20/000/000 ريال توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
ارزيابى گرديده و نظريه مصون از اعتراض طرفين باقى مانده اســت. 
لذا طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از تاريخ فوق با مراجعه به آدرس 
ميدان ميوه و تره بار ضمن بازديد از اموال فوق با توديع 10 درصد از 
مبلغ كارشناسى فى المجلس در جلســه مزايده شركت نمايند. باالترين 
پيشــنهاد دهنده برنده مزايده خواهد بود. م الف 21357 مامور اجراى 

احكام شعبه 11 حقوقى اصفهان 
مزايده

8/123 اجراى احكام مدنى شعبه چهارم دادگاه حقوقى اصفهان در نظر 

دارد جلســه مزايده اى در خصوص پرونده اجرائى كالسه 890302 ج 
ح/ 4 له شهال پور عســگرى و قمر تاج چاپاريان و عليه پرويز و خسرو 
و شاپور پور عســگرى و فاطمه عســگرى و وراثت زينت عسگرى با 
وكالت اقاى امام قلى پدرام مبنى بر دســتور فروش شــش دانگ پالك 
ثبتــى 11/1677 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به نشــانى خيابان پنج 
رمضان، جنب شيرينى گالب و مسجد الجمال، كوچه سعادت، بن بست 
گلستان پالك 31 با وصف كارشناسى ذيل الذكر كه مصون از تعرض 
طرفين واقع گرديده است در مورخ 94/8/27 از ساعت 9 تا 9/30 صبح 
در محل اين اجراء (طبقه چهارم، ســاختمان اجراى احكام دادگسترى، 
خيابان نيكبخت، جنب بيمه پارســيان) برگزار نمايد در خصوص ملك 
مورد نظر اعمال مــاده 111 قانون اجراى احــكام مدنى صورت گرفته 
است. طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانى پاركينگ قادر 
به بازديــد از آن خواهند بود تا با توديع 10 درصد قيمت كارشناســى 
به حساب سپرده دادگسترى به شــماره 2171290210008 نزد بانك 
ملى دادگســترى اصفهان و ارائه فيش واريزى به اين اجرا در جلســه 
مزايده شركت نمايند مزايده از مبلغ كارشناسى شروع و پيشنهاد دهنده 
باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. اوصاف ملك بر اساس نظريه 
كارشناسى پالك مورد بازديد يك باب منزل دو طبقه و زير زمين است به 
شماره پالك ثبتى 11/1677 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 
عرصه 186/9 متر مربع و زير بناى دو طبقه و زيــر زمين (انبارى) به 
مساحت 300 متر مربع كه طبقه همكف و زير زمين كارهاى ساختمانى 
آن تكميل شــده و در آن زندگى مى كنند و طبقه اول در حدسفتكارى و 
چهارچوب هاى فلزى آن نصب گرديده و درب و پنجره خارجى آن نيز 
نصب شده هر طبقه دو خوابه و كف طبقه همكف و حياط موزاييك و كف 
سرويس هاى بهداشتى و آشپزخانه ســراميك و بدنه ديوارها كاشى 
گرديده و بقيه سطوح و ديوارهاى داخى و سقف گچ رنگ گرديده و درب 
و پنجره خارجى پروفيل فلزى و نماى جنوبى سنگ و ديوارهاى حياط 
آجرى و دربهاى داخلى چوبى و داراى اشتراكات آب و برق و گاز تلفن 
مى باشد بنابر مراتب فوق و با توجه به موقعيت محل و نوع مساحت و 
قدمت آن ارزش هر متر عرصه 15/000/000 ريال و ارزش كل 186/9 
متر مربع به مبلــغ 2/803/500/000 ريال و ارزش هر متر مربع اعيانى 
به مبلــغ 2/000/000 ريــال و ارزش كل 300 متر مربــع جمعًا به مبلغ 
600/000/000 ريال و ارزش شش دانگ عرصه و اعيان منزل موصوف 
با لحاظ كردن اشتراكتن و حيات سازى جمعا به مبلغ 3/600/000/000 
ريال ارزيابى و اعالم نظر مى گردد. م الف 21355 اجراى احكام شعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
مزايده

8/171 شــماره نامــه: 9410113623300400 شــماره پرونــده: 
9309983623100510 شماره بايگانى شعبه: 940106 اجراى احكام 
مدنى دادگسترى شهرســتان اردســتان در نظر دارد در اجراى مفاد 
اجرائيه در پرونده كالسه 940106 مدنى كه به موجب آن آقاى ابراهيم 
محالى فرزند نصراله محكوم است به پرداخت مبلغ 217125990 ريال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 6590000 ريال به عنوان هزينه دادرسى 
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ 1393/04/08 لغايت اجراى حكم در 
حق محكوم له آقاى مرتضى پور شــفيع اردســتانى فرزنــد عبداله با 
توجه به اينكه محكوم عليه طوعا درصدد اجراى مفاد اجرائيه بر نيامده 
است فلذا اموال معرفى شده را به شــرح ذيل از طريق مزايده به فروش 
مى رســاند. حدود 300 تن كود مرغى ارزيابى شده توسط كارشناس 
رســمى دادگســترى از قرار هر تن 1500000 ريال واقع در مرغدارى 
روســتاى برونى متقاضيان خريد مى توانند در روز مزايده در جلسه 

مزايده حضور يافته و تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموالى را كه آگهى 
شده مالحظه نمايند. اموال فوق به شخصى واگذار مى گردد كه باالترين 
پيشــنهاد را ارائه نمايد. برنده مزايده بايد 10 درصد بها را فى المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم نمايد و مابقى آن را ظرف مهلت 
يك ماه از تاريخ مزايــده پرداخت نمايد و در صورتــى كه مابقى بهاى 
اموال را نپردازد ســپرده او پس از كســر هزينه مزايده بــه نفع دولت 
ضبط مــى گــردد. تاريــخ مزايــده: 1394/08/26 روز ســه شــنبه 
ســاعت 9 صبح مكان مزايده: واحــد اجراى احكام مدنى دادگســترى

 شهرستان اردستان م الف 788 مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى 
اردستان 

مزايده
8/179 در پرونده كالسه 940084 اجرايى و به موجب دادنامه 1117-
93 صادره از شــعبه اول عمومى نجف آباد محكوم عليه اجرايى آقاى 
مســلم شــكرالهى محكوم اســت به پرداخت 229066397 ريال بابت 
محكوم به و هزينه هاى دادرســى و غيــره در حق محكــوم له و مبلغ 
9000000 ريال نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولــت كه از طريق 
اجراى احكام مدنى شهرســتان نجف آباد اموال ذيل توقيف وتوســط 
كارشناس رسمى دادگسترى منتخب آقاى حسين پور قيصرى به شرح 
ذيل ارزيابى گرديده است. يكدستگاه ســوارى پژو 206 مدل 1387 به 
شماره انتظامى 928 م 62 ايران 43 به شماره شاسى 001840 و شماره 
موتور 14187003850 داراى زدگى رنگ درب جلو سمت چپ و گلگير 
عقب فاقد گيربكس و ديفرانسيل اســت موتور گيربكس و ديفرانسيل و 
كليه متعلقات و وســايل جانبى آن موجود نمى باشد كه به ارزش جمعا 
60000000 ريال ارزيابــى گرديده. كه با توجه بــه مراتب فوق و عدم 
اعتراض طرفين نسبت به نظريه كارشناسى اموال توقيف شده از طريق 
اجراى احكام حقوقى نجف آباد و در تاريخ 94/8/23 ساعت 10 صبح و 
در همان محل اجراى احكام به فروش مى رسد، برنده مزايده شخصى 
است كه از قيمت كارشناســى باالترين قيمت را انتخاب كه بايستى 10 
درصد آن را فى المجلس به حساب 2171290354001 واريز و چنانچه 
ظرف مهلت مقرر نســبت به واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ سپرده با 
كسر هزينه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده مجدداً تكرار مى گردد 
ضمنا خريدار مى تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده از مال/ اموال/ ملك 
مورد نظر بازديد به عمل آورد. م الف 3169 مدير اجراى احكام حقوقى 

دادگسترى نجف آباد 
ابالغ وقت رسيدگى

8/178 خانم پرى كائينى فرزند زياعلى شغل خانه دار ساكن نجف آباد، 
فلكه بسيج، كوچه دهقان دادخواستى به خواسته طالق به طرفيت محمد 
قديريان فرزند قاسم فعال مجهول المكان به اين دادگاه تقديم كه به كالسه 
941220 ح 3 ثبت و به تقاضاى خواهان و دستور دادگاه به استناد ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب فوق الذكر يــك نوبت در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى و به خوانده فوق الذكر اخطار مى گردد 
پس از نشر آگهى ظرف مدت يكماه به دفتر شعبه مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ در جلسه دادرسى كه براى مورخه 94/9/17 
ساعت 12 تعيين گرديده حاضر شوند در غير اين صورت دادگاه غيابًا به 
دعوى رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م الف 3148 دفتر 

شعبه سوم دادگاه عمومى نجف آباد 
ابالغ تجديد نظر

8/177 شــماره ابالغيــه: 9410103730205943 شــماره پرونــده: 
9309983730200520 شــماره بايگانى شــعبه: 930532 تجديد نظر 
خواه اصغر احمدى نســب تجديــد نظر خواهى به طرفيــت تجديدنظر 

خوانده فريدون شهابى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان 
نجف آباد نموده كه به كالسه 175-94 ت ن ثبت گرديده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يــك نوبت در يكــى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن
 پــس از 10 روز به دادگاه مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دريافت و نســبت بــه تبادل
 لوايح اقدام نمايــد. م الف 3159 مدير دفتر شــعبه دوم دادگاه عمومى 

حقوقى نجف آباد 
فقدان سند مالكيت

8/183 شماره:1394/04/123286 نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ 
قطعه زمين مزروعى پالك ثبتى شــماره 2596 جديد (665 قديم) فرعى 
از 71- اصلى واقع در سرشك جزء بخش 9 حوزه ثبتى نطنز  ذيل ثبت 
9614 در صفحه  247 دفتر امالك جلد70 به نام حسين اديب سرشكى 
فرزند محمد حسن تحت شماره چاپى مسلسل 810695 ثبت و صادر و 
تسليم گرديده، سپس نامبرده با ارائه درخواست كتبى به شماره وارده 
94040952564061-1394/7/21 به انضمام دو برگ استشهاديه محلى 
كه امضاء شهود آن ذيل شــماره 599957 الى 1393/10/23-59959 
به گواهى دفترخانه اسناد رسمى 7 نطنز رســيده است مدعى است كه 
سند مالكيت آن به علت اسباب كشى مفقود گرديده است و درخواست 
صدور المثناى ســند مالكيت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى 
مى شود چنجانچه كسى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا 
وجود سند مالكيت نزد خود مى باشــد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالكيت به ارائه كننده سند مسترد گردد بديهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات 
خواهد شــد. م الف 233عباســعلى عمرانى – رئيس اداره ثبت اسناد و 

امالك نطنز 
حصر وراثت

8/184 خانم زهره غفاريان ريزى داراى شناســنامه شــماره 318  به 
شرح دادخواســت به كالسة 344/94 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على غفاريان 
ريزى بشناســنامه 3988 در تاريــخ 94/04/14 اقامتــگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- 
زهره غفاريان ريــزى فرزند علــى ش.ش 318 ت. ت 1346 صادره از 
لنجان (دختــر متوفى) 2- محتــرم غفاريان ريزى فرزنــد على ش.ش 
241 ت. ت 1343 صــادره از لنجان (دختر متوفــى) 3- اقدس غفاريان 
ريزى فرزنــد علــى ش.ش 251 ت. ت 1340 صــادره از لنجان (دختر 
متوفى) 4- فاطمه غفاريان ريزى فرزند علــى ش.ش 309 ت. ت 1331 
صادره از لنجان (دختر متوفى) 5- صديقــه غفاريان ريزى فرزند على 
ش.ش 62 ت. ت 1337 صــادره از لنجان (دختــر متوفى) والغير. 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 نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 850 رئيس شعبه 15 شوراى حل 

اختالف لنجان
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خبر خبر

ــال و بختيارى، ــوراى هماهنگى با مبارزه مواد مخدر چهارمح دبير ش
ــى گفت: ــر افكارعموم ــا در تنوي ــانه ه ــاره به اهميت نقش رس با اش
ــواد مخدر عزم،  ــگيرى از مصرف و توزيع م ــازى براى پيش فرهنگ س

رسانه ها را مى طلبد.
سيد قدير مرتضوى باباحيدرى، افزود:رسانه ها،عالوه بر اطالع رسانى،
ــى  ــاركت بخش ــراى مش ــازى ب ــگ س ــر فرهن ــد در ام ــى توانن م
ــن  ــش آفري ــاد، نق ــگيرى از اعتي ــر پيش ــا در ام ــواده ه خان

باشد. 
ــه گرايش  ــادى، زمين ــف اجتماعى و اقتص ــل مختل ــزود: عوام وى اف
ــوراى هماهنگى مبارزه  ــدر در جامعه را رقم مى زد. دبير ش به مواد مخ
ــگيرى از اعتياد، نگاهى جامع  بامواد مخدر استان افزود: نگاه ما به پيش
ــگيرى از اعتياد را نبايد جدا از ساير آسيب هاى  ــت و معتقديم پيش اس

اجتماعى دنبال كرد.
ــه،  ــراد جامع ــوم اف ــازى عم ــت: آگاه س ــدرى گف ــوى باباحي مرتض
ــى تواند  ــدر، م ــواد مخ ــرات  مصرف م ــوان از مض ــر ج ــژه قش به وي
ــه همراه  ــواد مخدر ب ــش به م ــگيرى از گراي ــراى پيش ــرى ب گام موث

داشته باشد.
وى،به اقدامات حوزه مقابله و درمان در ساليان اخير از جمله كشفيات 
ــاى اقامتى  ــرك اعتياد و كمپ ه ــاد مراكز ت ــدر، درمان وايج مواد مخ
ــتان به لحاظ  ــاره كرد و گفت: اس 15،16قانون مبارزه با مواد مخدر اش
ــگيرى از مواد مخدر وضعيت خوبى  شاخص هاى آمارى در حوزه پيش

دارد.
مرتضوى اظهار كرد: اجتماعى كردن مبارزه با مواد مخدر، بدين معناست 
ــتفاده  كه از ظرفيت مردم و خانواده ها و همچنين آموزش و پرورش اس

شود.
ــواده  ــردن خان ــاس ك ــا در حس ــانه ه ــانى رس ــالع رس وى گفت:اط
ــى  ــت باالي ــدر، از اهمي ــواد مخ ــرف م ــرات مص ــه مض ــبت ب نس

برخوردار است.
كارشناسان امور اجتماعى معتقدند كه اطالع رسانى و آگاهى بخشى در 
زمينه مضرات مصرف مواد مخدر، به اندازه مبارزه با اين بالى خانمانسوز 

اهميت دارد.

ــتگاه هاى اجرايى  ــت: مديران دس ــتاندار چهارمحال و بختيارى گف اس
ــتگاه خود،  ــال 95 دس ــارات ملى س ــش رديف اعتب ــتان براى افزاي اس

بيشتر تالش كنند. 
قاسم سليمانى، در شوراى برنامه ريزى و توسعه استان با اشاره به اعتبارات 
ــت: برخى دستگاه هاى اجرايى  ــتگاه هاى اجرايى استان، اظهار داش دس
ــركت آب و فاضالب، منابع طبيعى، نوسازى و بهسازى  ــتان مانند ش اس
مدارس و پروژه انتقال آب بن - بروجن، اعتبارات خوبى دارند و بايد حركت 

قوى ترى براى تكميل پروژه هاى خود، انجام دهند.
وى با بيان اينكه مديران دستگاه هاى اجرايى بايد پيگير مسائل حوزه كارى 
به خود باشد، افزود: مديران دستگاه هايى كه رديف ملى و ملى - استانى 
دارند، بايد اين هفته در وزارتخانه خود حضور يابند و براى افزايش رديف 

بودجه سال 95 دستگاه خود، تالش كنند.
 استاندار چهارمحال و بختيارى، با اشاره به اينكه اعتبارات دستگاه هاى 
اجرايى استان در سال آينده نبايد كمتر از امسال باشد، بيان كرد: دريافت 
ــه هيچ عنوان  ــتانى ب ــط مديران اس ــم از وزارتخانه ها، توس اعتبارات ك
قابل قبول نيست؛ زيرا اين مساله سهل انگارى و كوتاهى مدير در وظيفه 

محول شده به او را نشان مى دهد.
سليمانى، با اشاره به اينكه پروژه هاى استان بايد تكميل شوند و انجام آن ها 
منوط به مبادله موافقت نامه نشود، خاطرنشان كرد: دستگاه هاى اجرايى 
ــتان، بايد اگر پروژه يا ديون معوق دارند، آن ها را به سرانجام برسانند  اس
ــتفاده كنند؛ چرا كه  ــد از پرداخت اوراق اس ــون هم مى توانن و درباره دي

تمام نشدن بودجه ها با توجه به نزديكى پايان سال، اشكال دارد.
استاندار چهارمحال و بختيارى به سهم ناچيز استان از 800 ميليارد تومان 
اعتبار توزيع شده براى آب شرب و شهرى و روستايى در كشور، اشاره كرد 
و افزود: مديران مربوطه بايد در اين زمينه سهم خواهى و حقانيت خود را 
ــتان، بسيارى از شهرها و  اثبات كنند؛ چراكه برخالف صادرات آب از اس
روستاهاى استان با مشكل كمبود آب روبه رو هستند. وى گفت: مديران 
بايد پيام خود را به مسووالن كشورى برسانند تا سهم استان در تخصيص 
اعتبارات ناديده گرفته نشود؛ زيرا اگر اعالم نياز نشود، آن ها فكر مى كنند 

استان مشكلى ندارد.

فرهنگ سازى براى پيشگيرى از مصرف 
مواد مخدر، عزم رسانه ها را مى طلبد

استاندار چهارمحال و بختيارى:

دستگاه هاى اجرايى براى جذب 
ــى اعتبارات ملى، بيشتر تالش كنند ــاورزان چهارمحال ــه كش ــران موردتوج ــت زعف كش

ــطح زير كشت  ــال س ــت، به طورى كه امس قرارگرفته اس
ــده و ادامه اين روند، اين استان را  گياه زعفران دو برابر ش

تبديل به يكى از قطب هاى توليد زعفران مى كند.
ــك  ــتان هاى كوچ ــى از اس ــارى يك ــال و بختي چهارمح
ــته كوه زاگرس  ــور است كه بر روى رش جنوبى غربى كش

واقع شده است.
ــرايط اقليمى خاص منطقه و سردسير بودن اين استان  ش
زمينه را براى رشد گياهان دارويى بسيارى در اين استان 
ــاورزان  ــيارى از كش ــت؛ كه هم اكنون بس فراهم كرده اس
استان در كنار كاشت محصوالت كشاورزى ، رو به كاشت 
گياهان دارويى آورده اند. يكى از مهم ترين گياهانى دارويى 
و غذايى كه چند سالى است موردتوجه كشاورزان استان 
چهارمحال و بختيارى قرارگرفته است، گياه زعفران است.

ــوردارى از موقعيت  ــز و برخ ــاى حاصلخي وجود زمين ه
ــب و تنوع آب و هوايى منحصر، موجب شده  اقليمى مناس
ــت انواع محصوالت مختلف را  تا اين استان، استعداد كش
ــت  ــى از اين محصوالت اس ــد و زعفران يك ــته باش داش
ــتان،  ــت آن در اس ــر كش ــال هاى اخي ــه در س ك
ــت كاران  ــور توجهى در اختيار محققان و كش نتايج درخ

قرار داده است.
ــاله زمين هاى بيشترى  بررسى ها نشان مى دهد كه هرس
توسط كشاورزان به كاشت زعفران اختصاص پيدا مى كند.

ــت گياه زعفران و همچنين مقاوم بودن  درآمد باال از كاش
ــده كه اين گياه موردتوجه  گياه درباره كم آبى، موجب ش
ــرار بگيرد و  ــتان چهارمحال و بختيارى ق ــاورزان اس كش

روزبه روز اراضى بيشترى زير كشت گياه زعفران برود.
شـرايط اقليمـى اسـتان چهارمحـال و بختيارى 

براى كاشت گياه زعفران مناسب است
يكى از كشاورزان چهارمحالى كه در توليد زعفران فعاليت 
ــتان چهارمحال و بختيارى  دارد،گفت: شرايط اقليمى اس
ــت و كشاورزانى كه  براى كاشت گياه زعفران مناسب اس

زعفران مى كارند، درآمد خوبى دارند.
شهريارپور، ادامه داد: نياز كم گياه زعفران به آب و قيمت 
ــن ويژگى هاى اين گياه  باالى فروش اين گياه، از مهم تري
است كه كشاورزان به سمت كاشت آن عالقه نشان داده و 

كاشت اين گياه را موردتوجه قرار داده اند.
ــاط مختلف  ــن گياه در نق ــت اي وى گفت: هم اكنون كش
ــهر و... موردتوجه قرار استان مانند شهرستان بن، فرخ ش
ــان اينكه  ــاورز چهارمحالى، بابي ــن كش ــت. اي گرفته اس
ــال و بختيارى  ــدى چهارمح ــندى زعفران تولي بازارپس
بسيار باال است، تاكيد كرد: كاشت زعفران توسط پياز آن 

ــال اول صورت مى گيرد و تا مدت هفت سال متوالى  در س
محصول مى دهد.

ــت اين گياه را از آبان ماه عنوان  شهريار پور، شروع برداش
كرد و افزود: از هر هكتار متوسط، چهار ونيم كيلو زعفران 

برداشت مى شود. 
ــتان چهارمحال و بختيارى  مدير كل جهاد كشاورزى اس
نيز در اين خصوص با اشاره به اينكه روند كاشت زعفران در 
چهارمحال و بختيارى موردتوجه بيشتر قرارگرفته، گفت: 
سطح زير كشت زعفران در استان چهارمحال و بختيارى 

دو برابر شده است.
ــون در چهارمحال  ــرد: هم اكن ــب، عنوان ك ذبيح اهللا غري
ــر از اراضى   ــال جارى100هكتار ديگ ــارى در س و بختي
ــت زعفران اختصاص داده شده   ــتان به كش كشاورزى اس
ــت زعفران در اين استان  ــال گذشته، كش كه نسبت به س
ــتان  ــاورزى اس ــت. مديركل جهاد كش ــده اس دو برابر ش
ــى ها،  ــى بررس ــزود: ط ــارى اف ــال و بختي چهارمح
ــتان حدود ــار در اين اس ــر هكت ــران از ه ــت زعف برداش

 چهار الى4/5 كيلوگرم است.
ــطح ارتفاع اين استان  وى عنوان كرد: با توجه به اينكه س
ــرايط اقلمى اين استان  از سطح دريا بسيار باال است  و ش
مناسب براى رويش گياه زعفران است، زعفران توليدى اين 
ــيار بااليى برخوردار است و هم اكنون  استان از كيفيت بس

مشترى خارجى و داخلى بسيارى زيادى دارد.
ــتان  ــران در اس ــت زعف ــان برداش ــت: زم وى گف
ــت؛ و مدت يك هفته  چهارمحال و بختيارى، آبان ماه اس

است كه برداشت زعفران در اين استان آغازشده است.
ــتان چهارمحال و بختيارى  مدير كل جهاد كشاورزى اس
اظهار داشت: قيمت هر كيلو زعفران مرغوب در حال حاضر 

ــش تا هفت ميليون تومان است كه قيمت باالى  حدود ش
زعفران، درآمد خوبى براى كشاورز به ارمغان مى آورد.

ــان صنايع غذايى اظهار داشت: زعفران  يكى از كارشناس
ــه علت رويش  ــال و بختيارى ب ــتان چهارمح توليدى اس
در شرايط اقليمى سرد معتدل، داراى كيفيت بااليى است.

ــازى زعفران چهارمحال و  هادى خليلى، ادامه داد: برند س
بختيارى بسيارى ضرورى است و بايد اين مهم موردتوجه 

بيشتر قرار گيرد.
ــته بندى  اين دانش آموخته صنايع غذايى عنوان كرد: بس
ــب در كشور،  ــتان و توزيع مناس ــب زعفران اين اس مناس
ــت و توليد زعفران را  ــد و توسعه كش مى تواند زمينه رش

در اين استان فراهم كند.
ــاورزى است  ــت: زعفران يك محصول كش وى اظهار داش
ــت آن در  ــت و مى تواند كش ــيار باال اس كه قيمت آن بس
ــاورزان  چهارمحال و بختيارى موجب افزايش درآمد كش

شود.
خليلى گفت: بايد تالش شود كه درآمد اصلى كشت زعفران 
عايد خود كشاورز شود، تا اراضى بيشترى زير كشت زعفران 
برود. زعفران يكى از گياهانى است كه خواص دارويى داشته 
ــت و همين عامل مهم  ــرطان و ضدافسردگى اس و ضد س

باعث شده مصرف كنندگان آن رو به افزايش برود.
زعفران داراى پيازى با غالف قهوه اى رنگ همراه با ساقه و 
شش گلبرگ بنفش و سه رشته كاله قرمزرنگ است و كالله 

نارنجى رنگ گل آن استفاده مى شود.
ايران با 254 تن توليد، بزرگ ترين توليدكننده زعفران در 
جهان است و اين استان نيز در مسير قرار گرفتن استان هاى 
ــت اين گياه با ارزش  پر توليد كشور است كه توجه به كش

مى تواند روند توسعه اين استان را شتاب دهد.
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پرونده:9409986825300670 شماره بايگانى شعبه:940756 خواهان/
شاكى  عزت آغا غفورى زاده دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم غالم 
پورتوكلى و ميترا هادى و شــهين پورتوكلى و على نيازى فر و حســين 
فشاركى زاده و آتوسا پورتوكلى و شركت توليدى فراز مهر اصفهان و 
شيرين پورتوكلى وايده فشاركى زاده و اكبر كچويى و كاوه فشاركى زاده 
و مرتضى مشكوتى (مشكاتى) و رضا نيازى منش و ابراهيم عابدى و رضا 
كچويى و على پورتوكلى و آرش فشاركى زاده و سيد محمود تدين فر و 
مجيد حسام و زهره مشكوتى (مشكاتى) و نسرين كچويى و مينو كلباسى 
اشترى و مسعود مشكوتى (مشكاتى) و آرمان فشاركى زاده به خواسته 
ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) و ابطال سند رسمى (موضوع 
سند ملك است) و ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) و ابطال سند 
رسمى (موضوع سند ملك است) و ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك 
است) و ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) و ابطال سند رسمى 
(موضوع سند ملك است) و مطالبه خسارت دادرسى و ابطال سند رسمى 
(موضوع سند ملك است) و ابطال سند رسمى (موضوع سند ملك است) 
تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 31 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل استان اصفهان 
ارجاع و به كالسه 9409986825300670 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/10/01 و ساعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده / متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف:21398 شعبه 31 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/192 در خصوص پرونده كالســه94-209خواهان جواد زارع فرزند 
يزدان بخش دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمدسعادت تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/30 ساعت 9 تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21242 شعبه 5 حقوقى مجتمع 

شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410466836700009 ابالغيــه: شــماره   8 /193
پرونده:9409986836700143 شماره بايگانى شعبه:940550 خواهان/ 
خانم مريم نعيم نژاديان فرزند يحيى بطرفيت آقاى صادق مياحى فرزند 
محمد، دادخواستى مبنى بر طالق  به درخواست زوجه تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه هفت دادگاه 
عمومى(حقوقى) شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 355 ارجاع و به كالسه 940550 خ7  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/9/29 و ســاعت 10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 

بودن خوانده و درخواست خواهان و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. م الف:21359 شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/194 شــماره ابالغيــه: 9410100351006939 شــماره پرونــده: 
9209980351001209 شماره بايگانى شعبه: 921304 پيرو آگهى هاى 
منتشره در جرايد بدينوســيله به محكوم عليه خانم فلورا بهرامى فرزند 
عبدالرضا كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9409970351000374 صادره از شعبه 10 حقوقى اصفهان در 
پرونده شماره 921304 محكوم به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه ميليون 
ريال معادل پنجاه و پنج ميليون تومان بابت اصل خواسته مبلغ شانزده 
ميليون و چهارصــد و هفتاد و هفت هــزار ريال بابت هزينه دادرســى 
مبلغ چهارده ميليــون و چهارصد هزار ريال بابت حــق الوكاله وكيل در 
مرحله نخلستين دادرســى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ چك 
1392/09/28 لغايت اجراى حكم بر اساس شاخص تورم اعالمى از سوى 
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق محكوم له بهروز  نصيرى 
ده ســرخى و پرداخت مبلغ 27/500/000 ريال بابت نيم عشــر در حق 
صندوق دولتى شــده ايد ظرف ده روز از انتشــار اين آگهى مهلت داريد 
نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غين اين صورت دايره اجراى 
احكام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزينــه اجرايى اقدام 
خواهد نمود. م الف 21390 مدير دفتر شــعبه 10 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/38 در خصوص پرونده كالسه94-1051 خواهان قاسم اسرافيلى بيشه 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت حامد سلطانى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/28 ســاعت 8/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در 
جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان 
سجاد، اول ارباب، روبروى مدرســه نيلى پور ساختمان صبا، پالك 57، 
كد پســتى 8165756441 شــوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:20798 شعبه 13 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/195 در خصــوص پرونده كالســه94-673 خواهان محســن مالئى 
دادخواستى مبنى بر الزام به انتقال سند به طرفيت منصور نقاش- سعيده 
شــهابى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/23 ساعت 
5 عصر تعيين گرديده اســت با توجــه به مجهول المــكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.
م الف:21272 شــعبه 39 حقوقى مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/196 در خصــوص پرونده كالســه94-727 خواهــان اصغر كريمى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمد و جعفر رحيمى تقديم نموده 

اســت وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/23 ســاعت 4/30 عصر تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقــع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21275 شعبه 39 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/197 در خصــوص پرونده كالســه94-729 خواهــان اصغر كريمى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت موسى محمدى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/23 ساعت 4 عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 
73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:21276 شــعبه 39 حقوقى مجتمع 

شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ

8/34 شــماره ابالغيــه: 9410100353303525 شــماره پرونــده: 
9209980359500014 شماره بايگانى شــعبه: 920065 محاكم كيفرى 
دادگسترى شهرستان اصفهان در خصوص شكايت خانم سارا فوالدگر 
و آقاى حســين كالهدوزان به موجب كيفرخواســت در پرونده كالسه 
9209980359500014 براى امير منصور بهرامى نيا و محســن غفارى 
به اتهام كالهبردارى  تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين 
شــعبه ارجاع وقت رســيدگى براى مورخه 1394/09/23 ساعت 10:00 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به 
متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گرديد. بديهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
م الف 20753 مدير دفتر شــعبه 7 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (107 

جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

8/32 ابالغ وقت دادرســى به آقاى مهران هيبتى موضوع شكايت آقايان 
1- على اصالنى فرزند جمشيد 2- يعقوب قربانى فرزند قربان 3- قاسمعلى 
قاســمى فرزند احمدرضا مبنى بر مشاركت در ســرقت كه تحت كالسه 
940339 ثبت شــعبه 111 كيفرى دو اصفهان شده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خوانده در خواســت ابالغ بوسيله نشــر آةگهى شده 
اســت كه مراتب طبق ماده 344 قانــون آئين دادرســى كيفرى مصوب 
1392/12/04 براى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 
درج و منتشر مى گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ مى شود كه در تاريخ 
94/9/22 ساعت10/30 جهت رسيدگى در شــعبه 111 دادگاه كيفرى 2 
اصفهان حاضر شــود در صورت عدم حضور و يا عدم ارســال اليحه 
دفاعيه و يا عدم معرفى وكيل دادگاه غيابا رسيدگى و راى مقتضى صادر 
خواهد شد. م الف 20761 مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى 2 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگى
شــماره   9410100353703520 ابالغيــه: شــماره   8 /31
پرونــده:9409980353700022 شــماره بايگانــى شــعبه:940513 

خواهان/ مســلم كيان پور اتابكى دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم 
سعيد تركان به خواسته اعســار از پرداخت محكوم به تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 111 دادگاه 
كفرى دو شهر اصفهان (111 جزايى سابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 343  ارجاع و به كالســه 9409980353700022 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1394/09/22 و ســاعت 9:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواســت خواهان/شــاكى و به 
تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده / متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف:20759 

شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (111 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410106825305189 ابالغيــه: شــماره   8 /46
پرونده:9409986825300611 شماره بايگانى شعبه:940694 خواهان/ 
شاكى تعاونى اعتبار ثامن االئمه دادخواســتى به طرفيت خوانده/ متهم 
شهرام مختارى گرچكانى و امير حسين رفيعى دستجردى و اكبر سلمانى 
و فريبرز ابوطالبى حسين ابادى به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و 
مطالبه وجه چك و تامين خواسته و مطالبه خســارت تاخير تاديه تقديم 
دادگاههاى عمومى شهرســتان اصفهــان نموده كه جهت رســيدگى به 
شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ســاختمان دادگسترى كل استان اصفهان  
ارجاع و به كالسه 9409986825300611 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1394/10/01 و ساعت 11:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده / متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف:20855 شعبه 31 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410106825305187 ابالغيــه: شــماره   8 /45
پرونده:9409986825300497 شماره بايگانى شعبه:940562 خواهان/ 
شاكى مسيح عبداله زاده ريزى دادخواستى به طرفيت خوانده/ متهم اصغر 
خادميان پوده به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك 
و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهان  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان  ارجاع و به كالسه 9409986825300497 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/01 و ساعت 11:30 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/
شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 
حاضر گردد. م الف:20853 شعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان 

سطح زيركشت دو برابرشد ؛

بام ايران، قطب توليد طالى سرخ مى شود
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رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات:

تحقق شبكه ملى اطالعات نيازمند 
خدمات جويشگر بومى است

رييس پژوهشگاه ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره به اينكه تحقق 
ــبكه ملى اطالعات يكى از الزامات قانونى است، گفت: تحقق اين  ش

شبكه نيازمند خدمات جويشگر بومى است.
محمد خوانسارى در مراسم رونمايى از نسخه پنجم موتور جستوگر 
ــل ، ارائه خدمات  ــى جو افزود: كاهش ترافيك بين المل بومى پارس
ــازمانى از مهم ترين  ــب به كاربران و دسترسى به اطالعات س مناس
ــبكه ملى  ــتجوگر بومى در ش ــه كار گيرى موتورهاى جس مزاياى ب

اطالعات است.
ــرفته در حوزه فضاى  ــاورى هاى پيش ــزوم بهره گيرى از فن وى بر ل
مجازى و I.C.T تاكيد كرد و گفت: تسلط بر اين فناورى هاى پيشرفته 
ــوب فرهنگى ،  ــور و نيز چارچ ــتقالل كش موجب حفظ اقتدار و اس

اجتماعى ، سياسى و اقتصادى را محافظت خواهد كرد.
ــالمى به قدرت سايبرى  خوانسارى تاكيد كرد: ارتقاء جمهورى اس
تاثيرگذار در جهان نيازمند سرمايه گذارى در صنايع پيشرفته است 

كه عمال اين كار اجتناب ناپذير مى باشد.
ــه ، جلوگيرى از نفوذ  ــم خصوصى آحاد جامع وى افزود: حفظ حري
دشمنان و حفاظت از ارزش هاى اسالمى ايرانى از جمله موضوعاتى 

است كه توجه به اين موارد را ضرورى كرده است. 
وى با اشاره به اينكه جويشگر بومى هدايت كاربران در فضاى مجازى 
ــنايى با خدمات و  ــت: در صورتى كه كاربران آش را بر عهده دارد گف
بهره گيرى از آن نداشته باشند براى يافتن اطالعات مورد نياز خود 
ممكن است در مسيرى قرار گيرند كه با سياست ها و آرمان هاى كشور 
مغاير باشد. وى بر لزوم ايجاد كسب و كار در فضاى مجازى تاكيد كرد 
و گفت: رونق موتورهاى جستجوى بومى مى تواند سبب توسعه كسب 

و كار در اين حوزه در كشور بشود.
خوانسارى بر ضرورت حفظ و توسعه زبان فارسى در فضاى مجازى 
ــه نحو مقتضى با  ــتجوگر بومى ب تاكيد كرد و افزود: موتورهاى جس
بهره گيرى از ابزارهاى پيشرفته در اين جهت گام بر مى دارند و زبان 

فارسى را در فضاى مجازى رونق مى دهند.
ــى جو در سال 1390 به صورت  وى با اشاره به اينكه جويشگر پارس
آزمايشى كار خود را آغاز كرده گفت: اين موضوع با كندى كار خود را 
ادامه مى داد كه در دو سال گذشته با حمايت جدى وزارت ارتباطات 
ــترى به خود گرفته و در حال حاضر  و فناورى اطالعات سرعت بيش
شاهد رونمايى نسخه پنجم و استفاده از تجارى سازى با خدمات اين 

موتور بومى هستيم.
ــالت هاى  ــى را يكى از مهم ترين رس ــعه فناورى هاى بوم وى توس
ــتيم از  ــت: با تمام توان در تالش هس اين مجموعه اعالم كرد و گف
ــت الزم را  ــگاهى حماي ــاى نوآورانه بخش خصوصى و دانش ايده ه

به عمل آوريم.

اينترنت به همان نسبت كه توان ايجاد فرصت هاى جديد 
ــته  ــد تهديداتى را نيز به همراه خود داش را دارد مى توان

باشد.
اينترنت بى ترديد فرصت هاى فراوانى فراهم مى كند اما 
استفاده از اين پديده بى نظير همانند بسيارى از ابزارهاى 
ديگر نيازمند در نظر گرفتن برخى اصول و در واقع فرهنگ 

استفاده است. 
ــه توان ايجاد  ــبت ك مى توان گفت: اينترنت به همان نس
ــى را نيز به  ــد را دارد مى تواند تهديدات فرصت هاى جدي
همراه خود داشته باشد كه با در نظر گرفتن برخى قواعد 
ساده به خصوص در حوزه شخصى و خصوصى مى توان با 

اطمينان بيشترى از آن استفاده كرد.
1- به هر اطالعات يا متنى كه در اينترنت مى خوانيد 

اعتماد نكنيد
ــود در اينترنت از  بخش بزرگى از محتوا و اطالعات موج
ــت اما در برخى موارد اطالعات  منابع علمى و درست اس
موجود در سايت ها يا وبالگ ها تنها تجربه يا نظر شخصى 
ــى ديده  ــت. گاه ــى تبليغاتى اس ــا حتى متن يك فرد ي
ــب را در اينترنت  ــود كه فردى مى گويد اين مطل مى ش
خوانده ام اما صرف وجود يك مطلب در اينترنت به معناى 
ــت كه اين متن توسط  ــيار مهم اس صحت آن نيست. بس

ــانه اينترنتى منتشر ــايت يا رس ــى و در كدام س چه كس
 شده است. 

به طور مثال بسيارى از مطالبى كه اين روزها چه از طريق 
پيام رسان هاى فورى (ابزارهاى چت) يا ايميل براى افراد 
ارسال مى شود مطالبى از وبالگ هاى شخصى يا مطلبى 
ــخصى در يك تاالر  ــت كه كاربرى براساس تجربه ش اس

گفت وگو نوشته است.

2- در ارتباط خود با ديگران دقت كنيد
ــنايى و ارتباط با  ــراى آش ــى نظيرى ب ــت فضاى ب اينترن

ــت اما عدم ارتباط نزديك و حضور در فضاى  ديگران اس
ــود كه برخى افراد در مورد هويت و  مجازى باعث مى ش
ــتى به طرف مقابل خود  ــان اطالعات نادرس موقعيت ش

بدهند.
 بنابراين در ارتباط با ديگران در چت، شبكه هاى اجتماعى 
ــه اين اصل را به خاطر  و دوست يابى و يا وبالگ ها هميش
ــت فرد مقابل دقيقا آنچه كه  داشته باشيد كه ممكن اس
ادعا مى كند نباشد (براى مثال ممكن است جنسيت خود 
ــت بدانيد كه براى برخى از ــتباه بگوييد و جالب اس را اش

 نرم افزارهاى چت ابزارهايى وجود دارند كه حتى صدا را 
تغيير داده و مثْال صداى مردى را به صداى زن يا بالعكس 

تغيير مى دهد). 
ــت مورد ــات مهم كه ممكن اس ــن از ارائه اطالع همچني

 سوء استفاده قرار بگيرد يا انتشار عمومى آن باعث ايجاد 
ــود در ارتباط هاى اينترنتى حتى  ــما ش ــكل براى ش مش

االمكان خوددارى كنيد. 
3-  در انتشـار يا اطالعـات مرتبط بـا خودتان در 

اينترنت دقت كنيد
اين روزها بسيار رايج شده است كه مردم اطالعاتى همانند 
ــان را در پروفايل  نام، تصوير يا حتى مشخصات تماس ش
خود در سايت ها و شبكه هاى اجتماعى يا دوست يابى وارد 
ــكالى در اينكار نيست اما همواره دقت  مى كنند. البته اش
ــما در پروفايل يا وبالگ خود  داشته باشيد كه آنچه كه ش
منتشر مى كنيد توسط افراد مختلفى قابل مشاهده خواهد 
بود و ممكن است توسط ديگران ذخيره و مجددا در سايت 
يا وبالگ ديگرى منتشر شود. يكى از اشتباهاتى كه عموما 

در سايتهاى دوستيابى و شبكه هاى اجتماعى اتفاق مى 
افتد انتشار تصاويرى از محافل خصوصى است با اين فرض 

ــاهده مى شود  ــط دوستان مش كه اين تصاوير صرفا توس
ــط  اما همواره اين احتمال وجود دارد كه اين تصاوير توس
افرادى كه ممكن است دوست شما نباشند مشاهده شده، 
مورد سوء استفاده قرار گرفته يا در سطح وسيعى منتشر 
شود بنابراين دقت كنيد كه تنها تصاوير و اطالعاتى (مانند 
شماره تلفن) را در سايت ها قرار دهيد كه در صورت انتشار 
عمومى آنها مشكلى براى شما يا خانواده اتان ايجاد نشود.

4- امنيت مهم است
ــت.  ــاى مجازى اينترنت اس ــت الزمه حضور در فض امني
ــتيد يا اطالعات  ــون مقام مهمى نيس تصور نكنيد كه چ
خاصى نداريد مورد توجه هكرها قرار نگرفته يا اطالعات 
ــد. گاهى اوقات سرقت كلمه عبور  شما سرقت نخواهد ش
ــار عمومى تصاويرى كه شما از دوست  ايميل شما و انتش
ــق ايميل دريافت يا براى او  يا يكى از افراد خانواده از طري
ــال كرديد يا اطالعاتى كه با همكاران خود رد و بدل  ارس
ــر و ايجاد ناراحتى براى  كرديد ممكن است باعث دردس
ــيارى از كامپيوترهايى كه در  شما شود. همچنين در بس
خانه ها مورد استفاده قرار مى گيرد تصاويرى خصوصى از 
افراد خانواده يا ميهمانى ها وجود دارد كه ممكن است در 
ــما و در هنگام  صورت وجود نقص امنيتى در كامپيوتر ش
اتصال به اينترنت، افراد ديگرى به اين تصاوير يا اطالعات 
ــوء  ــا اين اطالعات مورد س ــى پيدا كرده و احيان دسترس

استفاده قرار گيرد. 
بنابراين در هر سطحى كه از اينترنت استفاده مى كنيد به 
امنيت كامپيوتر خود اهميت دهيد و در اين زمينه از افراد 
فنى و متخصص كمك بگيريد، از آنتى ويروس هاى به روز 

و فايروال استفاده كنيد و در هنگام اتصال و كار با اينترنت 
نكات امنيتى را مورد توجه قرار دهيد.

5-هر تقاضا يا ادعايى را جدى نگيريد
ــورهاى پيشرفته اروپايى  هنوز هم برخى شهروندان كش
ــوند كه با  و آمريكايى قربانى كاله برداران اينترنتى مى ش
ــورى  ادعاهاى متفاوت (مانند تقاضاى انتقال وجه از كش
ــده ) و با  ــراكت فرد در مبلغ انتقال داده ش آفريقايى و ش
ــاب و كارت اعتبارى كاربران از آن  دريافت اطالعات حس
سوء استفاده مى كنند. ممكن است شما نيز تاكنون چنين 
ايميل هايى دريافت كرده باشيد كه به دليلى مشابه باال يا 
برنده شده در التارى و... از شما بخواهند كه اطالعات كارت 
اعتبارى خود را در صفحه يا سايتى وارد كنيد البته شايد 
ــتن كارت هاى اعتبارى بين المللى  در ايران به دليل نداش
ــت بدانيد كه  ــد اما جالب اس اين قضيه آنقدر جدى نباش

برخى تجار ايرانى قربانى چنين ادعاهايى شده اند.
در شكلى ديگر ممكن است با بيان خبر كذب يا ادعايى از 
شما خواسته شود كه كلمه عبور ايميل خود را در صفحه 
خاصى وارد كنيد. (براى مثال ممكن است پيامى دريافت 
ــت ياهو ايميل برخى كاربران را مسدود  كنيد كه قرار اس
ــود كلمه عبور  ــدود نش كند و براى اينكه ايميل تان مس
خود در صفحه خاصى وارد كنيد). اين شيوه به مهندسى 

ــيوه هاى رايج هك و  اجتماعى معروف است و يكى از ش
ــه در مورد ادعا يا  ــت بنابراين هميش سرقت اطالعات اس
ــت دريافت مى كنيد با  تقاضايى كه از طريق ايميل يا چ
دقت رفتار كنيد بخصوص در مواردى كه اطالعاتى درباره 
حساب بانكى يا كلمه عبور ايميل يا حساب شما در سايتى 
خواسته شده باشد و يا زمانى كه از شما خواسته مى شود 

فايلى را دانلود يا در كامپيوتر خود اجرا كنيد.

پنج نكته حياتي كه در اينترنت بايد بدانيد

ابالغ وقت رسيدگى
8/43 شــماره درخواســت: 9410466836600007 شــماره پرونــده: 
9409986836600114 شماره بايگانى شعبه: 940521 در پرونده كالسه 
بايگانى 940521 اين شعبه واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 341 خواهان 
خانم رضوان بابائى بارچانى فرزند ابوالحســن به طرفيت خوانده آقاى 
محمد جنتى فرزند فتح اله به خواســته مطالبه نفقه معوقه تقديم كه داراى 
وقت رسيدگى مورخه 94/10/01 ساعت 8:15 صبح مى باشد نظر به اينكه 
آدرس خوانده مجهول المكان اعالم شده با درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجويز مــاده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از كثيراالنتشــار آگهى مى 
شود تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 20849 مدير دفتر 

شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/42 شــماره درخواســت: 9410466836600008 شــماره پرونــده: 
9409986836600105 شــماره بايگانى شــعبه: 940512 در اين شعبه 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 341 خواهان خانم رضوان بابائى 
بارچانى فرزند ابوالحسن به طرفيت خوانده آقاى محمد جنتى فرزند فتح اله 
به خواسته مطالبه مهريه تقديم كه داراى وقت رسيدگى مورخه 94/10/01 
ساعت 8:00 صبح مى باشــد نظر به اينكه آدرس خوانده مجهول المكان 
اعالم شده با درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آنب ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. م الف 20850 مدير دفتر شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان 
احضار متهم

8/47 شــماره ابالغيــه: 9410100353504112 شــماره پرونــده: 
9109980360000724 شماره بايگانى شــعبه: 940724 محاكم كيفرى 
دادگســترى شهرســتان اصفهان به موجــب كيفرخواســت در پرونده 
كالســه 9109980360000724 براى سجاد اســتكى و حمزه استكى و 
فردين خدامرادى و فرزاد خدامرادى و محمد كيان ارثى و عباس استكى و 
اسماعيل كيان ارثى و على اكبر شهريارى و على اكبر صالحى به اتهام ورود 
به عنف و تخريب عمدى و توهين و تهديد بــا قداره و صدمه بدنى عمدى، 
ورود به عنف، ربايش، قدرت نمايى با ســالح سرد و فحاشى و تخريب و 
ايراد ضرب و جرح عمدى، فحاشى، ورد به عنف، تخريب و ربايش و شركت 
در ضرب و جرح عمدى و سرقت مســتوجب تعزير تقاضاى كيفر نموده 
كه رسيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع وقت رسيدگى براى مورخه 
1394/10/02 ساعت 9:00 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان 
بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آيين دادرى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گرديد. بديهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رســيدگى 
غيابى به عمل خواهد آمد. م الف 20820 مدير دفتر شعبه 9 دادگاه كيفرى 

دو شهر اصفهان (109 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100350206255 ابالغيــه: شــماره   8 /48

پرونده:9409980350200595 شماره بايگانى شعبه:940670 خواهان/ 
شــاكى  مهدى شــفيعى دادخواســتى به طرفيت خوانــده/ متهم مجيد 
آقاجان به خواســته مطالبه خســارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك و 
مطالبه خسارت دادرســى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهــان  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304   ارجاع و به كالسه 
9409980350200595 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/02 
و ساعت 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده/ متهم 
و درخواست خواهان/شــاكى و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا خوانده / متهم پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف:20823 شعبه 2  دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/41 در خصوص پرونده كالســه94-766 خواهان شركت بيمه رازى 
( ســهامى عام) به مديريت يونس مظلومى با وكالت وحيد زينلى مبنى بر 
مطالبه خسارت به طرفيت محمدرضا پريشــانى فرزند على تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 94/10/1 ســاعت 8 صبح تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:20780 شعبه 5 حقوقى مجتمع 

شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/40 در خصــوص پرونده كالســه94-518 خواهان موسســه مالى و 
اعتبارى ثامن االئمه دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت آنيتا نامدار 
پورناغانى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/30 ساعت 
9/30 صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شعبه واقع در خيابان سجاد، اول ارباب، روبروى مدرسه 
نيلى پور ســاختمان صبا، پالك 57، كد پستى 8165756441 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ ميشود.م الف:20710 شعبه 32 حقوقى مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/44 شــماره درخواســت: 9410466836600006 شــماره پرونــده: 
9409986836600084 شــماره بايگانى شــعبه: 940478 در اين شعبه 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 341 خواهان خانم رضوان بابائى 
بارچانى فرزند ابوالحسن به طرفيت خوانده آقاى محمد جنتى فرزند فتح اله 
به خواسته مطالبه اجرت المثل ايام زوجيت تقديم كه داراى وقت رسيدگى 
مورخه 94/10/01 ساعت 8:30 صبح مى باشد نظر به اينكه آدرس خوانده 
مجهول المكان اعالم شــده با درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 

مدنى مراتب يك نوبت در يكى از كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 20848 مدير دفتر شعبه 6 دادگاه 

خانواده اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100352204138 ابالغيــه: شــماره   8 /39
پرونده:9409980352200822 شماره بايگانى شعبه:940943 خواهان/ 
شركت احرار سپاهان ســهامى خاص با مدير عاملى آقاى اكبر صابرى 
دادخواستى به طرفيت خوانده شركت مانى گستر كبير كوير يزد سهامى 
خاص و فرزاد نورانى دار آباد و شــركت صنايع كاشى اصفهان سهامى 
عام به خواسته مطالبه خسارت تاخير تاديه و مطالبه وجه چك و مطالبه 
خسارت دادرسى تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه 
جهت رسيدگى به شــعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان  
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان ارجاع و به كالسه 9409980352200822 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1394/09/30 و ساعت 12:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده رديف دوم و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف:20827 

شعبه 22  دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/37 در خصوص پرونده كالســه94-270 خواهان سعيد على خاصى 
دادخواستى مبنى بر تنفيذ مبايعه نامه و اثبات مالكيت به طرفيت هوشنگ 
علــى خاصى، برنا شــاهرودى، مريم شــاهرودى، عباس شــاهرودى، 
منصوره شــاهرودى، عفت كفاش تهرانى، محمد مهدى شاهرودى، زهرا 
مومنون تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/25 ساعت 
4 تعيين گرديده اســت با توجه بــه مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شعبه واقع در خيابان سجاد، اول ارباب، روبروى مدرسه نيلى پور 
ساختمان صبا، پالك 57، كد پســتى 8165756441 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م 
الف:20772 شــعبه 26 حقوقى مجتمع شماره يك شــوراى حل اختالف 

اصفهان
احضار 

8/36 نظر به اينكه خانم نسرين تقى زاده شكايتى عليه آقاى محمد معافى 
مبنى بر آدم ربائى مطــرح نموده كه پرونده آن به كالســه 940036 ش/ 
3ك/1 اين دادگاه ثبت و وقت رســيدگى براى روز 94/9/25 ساعت 8/30 
صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مى باشد لذا حسب ماده 
344 قانون آئين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار محلى طبع و نشر مى شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مى 
آيد جهت رسيدگى در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاريه ابالغ شده تلقى و دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. م 

الف 20741 مدير دفتر شعبه 3 دادگاه كيفرى يك اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410466836700006 ابالغيــه: شــماره   8 /35

پرونده:9409986836700119 شماره بايگانى شعبه:940522 خواهان/ 
خانم حشمت رحمانى فرزند محمد على با وكالت خانم زينب خزائى پول به 
طرفيت آقاى ذبيح اله شكورى سردابى فرزند نبى، دادخواستى به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه هفت دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
اصفهــان  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به كالسه 
940522خ 7 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/09/24 و ســاعت 
9:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود (نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد ) و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 

م الف:20819 شعبه 7  دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/29 ابالغ وقت دادرســى به آقاى عباس كيانى فرزنــد محمد موضوع 
شــكايت خانم زينب اميرى نرگســى مبنى بر ترك انفاق نسبت به زوجه 
و فرزند مشترك  كه تحت كالســه 940662 ثبت شــعبه 111 كيفرى دو 
اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده در خواست 
ابالغ بوسيله نشر آگهى شده اســت كه مراتب طبق ماده 344 قانون آئين 
دادرسى كيفرى مصوب 1392/12/04 براى يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى درج و منتشر مى گردد بدينوسيله به نامبرده ابالغ 
مى شود كه در تاريخ 94/9/18 ساعت8/30 جهت رسيدگى در شعبه 111 
دادگاه كيفرى 2 اصفهان حاضر شــود در صورت عدم حضور و يا عدم 
ارســال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفى وكيل دادگاه غيابا رسيدگى و راى 
مقتضى صادر خواهد شــد. م الف 20762 مدير دفتر شــعبه 111 دادگاه 

كيفرى 2 اصفهان 
احضار متهم

8/28 شــماره ابالغيــه: 9410100354603043 شــماره پرونــده: 
9309980359401518 شــماره بايگانى شــعبه: 940702 براى به اتهام 
ضرب و جرح عمدى تقاضاى شــكايتى طرح كه رسيدگى به موضوع به 
اين شعبه ارجاع وقت رســيدگى براى مورخه 1394/09/17 ساعت 8:30 
تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به 
متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گرديد. بديهى است در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. 
م الف 20836 مدير دفتر شــعبه 20 دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (120 

جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

8/30 در خصــوص پرونــده كالســه 940779 خواهــان آرش دامنــه 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمد باقــرى گله- اكبر جعفرى 
تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 94/9/22 ساعت 10 صبح 
تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقــع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.م الف:20795 شعبه 7 

حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
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اخبار كوتاه خبر

ــهادت  ــت: هم زمان با ش ــادرود، گف ــوزش  و پرورش ب ــس اداره آم ريي
ــان  ــا روز 13 آب ــده ت ــهيد فهمي ــيجى، ش ــاله بس ــوان 13 س نوج
ــت و در طول اين هفته  ــده اس ــيج دانش آموزى نام گذارى ش هفته بس
كليه مدارس منطقه توسط واحدهاى اميدمان، پويندگان و پيشگامان 

بسيج، برنامه هاى مفيد و موثرى را اجرا مى كنند.
ــوم  ــال هج ــه دنب ــمن ب ــروز دش ــزود: ام ــت، اف ــود آقادوس  محم
ــتاى  ــيج دانش آموزى در راس ــت و وجود بس ــور اس همه جانبه به كش
ــان مى تواند با  ــى نوجوان ــوزان و بصيرت افزاي ــى دانش آم معرفت افزاي
ــرات  ــوزان را از خط ــرده و دانش آم ــه ك ــمن مقابل ــاى دش هجمه ه
ــادرود،  ــرورش ب ــوزش  و پ ــس اداره آم ــد. ريي ــمن آگاه كن دش
ــال در  ــه دانش آموزان را امس ــرد: اوج برنامه ها و تبلور حماس تصريح ك
راه پيمايى باشكوه 13 آبان خواهيم ديد و همه موارد در خصوص برگزارى 
ــتى، فرمانده سپاه  ــكوه راه پيمايى انجام  شده است.حسين آقادوس باش
ناحيه نطنز، با حضور در دبيرستان دخترانه شرف بادرود ضمن تقدير و 
تشكر از رييس اداره آموزش  و پرورش بادرود و مجريان صبحگاه و عرض 
ــين (ع) اظهار كرد:  ــبت ايام سوگوارى اباعبداهللا الحس تسليت به مناس
به تعبير رهبر معظم انقالب، بسيجى كسى است كه دلش براى اين نظام 
ــالمى و سركوب  مى تپد، هدفش خدمت به مردم و ارتقاى جامعه ى اس
ــتن يك كارت شناسايى بسيج. ــت، نه فقط به داش دشمنان اسالم اس

وى افزود: شهيد فهميده در 8 آبان 1359 براى مبارزه با استكبار نارنجك 
به خود بست و جان خود را فداى اسالم كرد و به شهادت رسيد و به تعبير 
ــال 61، رهبر ما آن طفل 13 ساله اى است كه نارنجك  امام راحل در س
به خود مى بندد و به شهادت مى رسد. فرمانده سپاه نطنز، تصريح كرد: 
مناسبت هاى مختلفى در 13 آبان ماه وجود دارد كه مهم ترين مناسبت 
ــت، اگر خوب نگاه كنيم مى بينيم  ــى آمريكاس تسخير النه ى جاسوس
ــتيزى در بين جوانان و دانش آموزان بيشتر  ــتياق استكبارس شور و اش
است؛ شهداى ما فقط مردان نبودند، بلكه زنان هم مجاهدت هاى زيادى 

در مقابله با استكبارستيزى داشته اند.
وى ادامه داد: اگر نگاه كنيم به وضعيت دانش آموزان دختر و پسر در قبل 
از انقالب مى بينيم اين قشر از جامعه نقش بسيار مهمى در شكل گيرى 
ــرش زور و  ــش اعالميه ها، عدم پذي ــه حفظ حجاب، پخ انقالب ازجمل
ــوى زنان عالم،  ــتى گفت: الگ ــته اند. آقادوس مواردى از اين قبيل داش
حضرت زينب (س) است، پس بايستى ببينيم كه پيام آنان چه بود و اصال 
ــه كردند؛ بدون شك حفظ  براى چه آن  همه فداكارى و صبر زياد پيش
حجاب، دين دارى، پيروى از واليت، اصلى ترين پيام آن ها است و اگر گريه 
كردن براى آن حضرت باهدف و بامعرفت و با عبرت گيرى نباشد فايده 
ــهدا و ايثارگران بسيار مهم  نخواهد داشت. وى بيان كرد: درك پيام ش
است و ما اميدواريم كه انتقال اين هدف و عبرت ها در اين برهه از زمان و 

به خصوص در هفته بسيج دانش آموزى هر چه  بهتر انجام شود.

ــاله دانشگاه  ــالمى واحد شاهين شهر گفت: هر س ــگاه آزاد اس رييس دانش
ــات مقام معظم رهبرى  ــالمى واحد شاهين شهر در راستاى فرمايش آزاد اس
ــتاى مسائل و مشكالت  يك سرى سمينارها و كالس هاى آموزشى در راس
ــال نيز همانند ساليان گذشته  روز اجتماعى برگزار مى كند، اظهار كرد: امس
چهارمين سمينار آسيب هاى اجتماعى در حوزه مواد مخدر و مواد روان گردان 
ــالن همايش هاى تاالر شيخ بهايى  ــنبه 10 آبان 1394 در محل س روز يكش
ــد.حميدرضا رئيس السادت،  شاهين شهر به مدت يك روز برگزار خواهد ش
ــيد حميد صرامى، به عنوان مشاور دبير كل  ــال از دكتر س با بيان اينكه امس
ــين فرمانده  ــين زاده، جانش ــين حس ــدر و حس ــواد مخ ــتاد مبارزه با م س
ــم  ــخنرانان ويژه اين مراس ــوان س ــتان اصفهان به عن ــروى انتظامى اس ني
دعوت به  عمل  آمده است، افزود: امروزه هرچه صنعت بيشتر پيشرفت مى كند 
بينش صحيح والدين و خانواده ها نسبت به مشكالت، معضالت و آسيب هاى 
ــالمى واحد  ــگاه آزاد اس ــود. رييس دانش اجتماعى و روانى كمرنگ تر مى ش
شاهين شهر با تشريح جزئيات سمينار آسيب هاى اجتماعى گفت: در پايان اين 
سمينار يك روزه، كارگاه آسيب هاى اجتماعى ويژه مسووالن و روابط عمومى 
ــد: سمينار  ــت. وى در ادامه يادآور ش ادارات و نهادهاى دولتى خواهيم داش
ــوراى مواد مخدر استاندارى  ــيب هاى اجتماعى با همكارى ش يك روزه آس
ــاد اسالمى،  ــتان اصفهان، اداره فرهنگ و ارش اصفهان، نيروى انتظامى اس
شهردارى شاهين شهر و همچنين با حضور مسووالن استانى و محلى از جمله 

امام جمعه شاهين شهر و فرماندار برگزار خواهد شد.

فرماندار گلپايگان:
مساله حفظ اشتغال، مهم تر از 

ايجاد اشتغال است
فرماندار گلپايگان، در جلسه كارگروه اشتغال شهرستان گلپايگان و خوانسار 
ــت: با توجه  ــد، گف ــالن اجتماعات فرماندارى گلپايگان برگزار ش كه در س
به تعطيلى برخى كارخانه ها در شهرك هاى صنعتى گلپايگان، تعداد بااليى 
ــده اند.  ــغلى و تامين مخارج زندگى ش از كارگران بيكار، و دچار مخاطره ش
ــت، با بيان اينكه براى جلوگيرى از تعطيلى كارخانجات مساله  حسين فراس
ــت، تاكيد كرد: از جمله اهداف  ــتغال اس ــتغال، مهم تر از ايجاد اش حفظ اش
اقتصاد مقاومتى حفظ اشتغال پايدار و كيفيت توليد محصوالت، براى فروش 
ــد صنعتى مختلف در  ــت.فرماندار گلپايگان، با بيان اينكه پنج هزار واح اس
شهرستان گلپايگان وجود دارد، تصريح كرد: عمده ترين مشكالت اين صنايع 

سرمايه در گردش است.
وى گفت: شهرك سايپاى گلپايگان، اولين شهرك خصوصى كشور است كه 
با توجه به شرايط فعلى، رو به تعطيلى و بيكار شدن تعداد متعددى از كارگران 
ــى و فكرى اساسى براى  مى  رود؛كه بايد موانع پيش روى اين شهرك بررس

جلوگيرى از اين معضل انجام شود.
ــاغل با كمترين حقوق مشغول  ــت، با بيان اين كه بانوان در برخى مش فراس
ــى كارخانجات،  ــرى از تعطيل ــراى جلوگي ــتند، تاكيد كرد: ب فعاليت هس

كيفيت بخشيدن به محصوالت صنايع بايد دنبال شود.

برگزارى چهارمين سمينار 
آسيب هاى اجتماعى در شاهين شهر

رييس اداره آموزش  و پرورش بادرود:

تبلور حماسه دانش آموزان را امسال 
در راه پيمايى 13 آبان خواهيم ديد

سرپرست مركز بهداشت شهرضا گفت: يك چهارم 
ــارخون دارند و علت آن  بزرگ ساالن ما مشكل فش

مصرف نمك است.
 حجت اهللا تنهايى، در جلسه كميته تغذيه و امنيت 
ــه با توجه  ــان اينكه تغذي ــتان، با بي غذايى شهرس
به مسائل فيزيولوژيكى انسانى يكى از پرتكرارترين 
ــت: خوردن و  ــت، گف ــبانه روز اس موارد در طول ش
ــت ويژه اى  ــالمت از اهمي ــث س ــاميدن در بح آش
ــت و درمان  ــبكه بهداش ــت.رييس ش برخوردار اس
ــتر از  ــد خوردن بيش ــهرضا ب ــهرضا افزود: در ش ش
كم خوردن و زياد خوردن، سالمت مردم را به خطر 
ــت؛ و بايد يك برنامه استراتژيك مابين  انداخته اس
ــتان  ــتاى اصالح تغذيه مردم شهرس ادارات در راس
ــود كه اين امر در اصالح سالمت جسمى  تدوين ش
ــان كرد:  ــت. وى بي ــيار كارآمد اس ــهروندان بس ش
سه فاكتور در بحث تغذيه به عنوان زيان آورها مطرح 
ــيدنى هاى صنعتى  هستند؛ قند و شكر كه در نوش
فراوان است، انواع چربى و روغن در تنقالت غيرسالم، 
ــك از فاكتورهاى  نمك و تنقالت غذايى حاوى نم

زيان آور هستند.
ــتان در راستاى  ــانه هاى شهرس وى اظهار كرد: رس
انعكاس مطالب بهداشتى در شهرستان، بسيار مثبت 

عمل كردند.
ــالمت و  ــتيابى به س تنهايى، با بيان اينكه براى دس
ــواد غذايى مصرفى  ــا آن در انتخاب م حفظ و ارتق
ــه ميزان  ــزود: هر چ ــت كنيم، اف بيش از پيش دق
ــه غذايى افراد  ــك و چربى در برنام مصرف قند، نم
ــد، احتمال ابتال به بيمارى هاى مختلف  كمتر باش

كاهش مى يابد.
ــكر، نمك و روغن،  وى تصريح كرد: منابع اصلى ش

ــتند، غذاهايى همچون  غذاهاى فرآورى شده هس
ــيس و كالباس،  ــروها و كمپوت ها، سوس انواع كنس
ــيرينى هايى  ــواع ش ــى و ان ــيدنى هاى صنعت نوش
ــى اجراى  ــاى صنايع غذايى و ط ــه در كارخانه ه ك
ــوند؛  فرآيندهايى روى مواد غذايى خام توليد مى ش
ــيميايى و طبيعى  ــا، اعم از ش ــواع افزودنى ه و از ان
ــا و رنگ ها نيز در  نظير نگه دارنده ها، طعم دهنده ه

توليد آن ها استفاده مى شود.
وى گفت: مصرف زياد نمك، زمينه را براى فشارخون 
ــد و مصرف زياد  ــالى فراهم مى كن ــاال در بزرگ س ب
ــى خون و  ــاال بردن چرب ــى عالوه بر ب روغن و چرب
بيمارى هاى قلبى و عروقى، به دليل دريافت كالرى 

زياد، اضافه وزن و چاقى را به دنبال دارد.
ــران مصرف نمك  ــرد: در كل اي ــار ك تنهايى، اظه
ــه  ــت؛ و اين س ــتاندارد جهانى اس ــش از حد اس بي
ــب و عروق،  ــبب بيمارى هاى قل ــل زيان بار، س عام

پرفشارى خون، ديابت و سرطان مى شود. 
ــالمتى  ــتان براى س وى گفت: اگر امروز در شهرس
تالش مى كنيم كه كارى انجام دهيم، روزهاى آينده 

شهر را از نظرسالمت تامين كرده ايم. 
ــهرضا نمك زيادى مصرف  تنهايى بيان كرد: در ش
ــد، پايه تمام  ــود و بايد مصرف آن كاهش ياب مى ش
ــت كه تنها در نمك  جريان هاى عصبى، سديم اس
غذايى تامين مى شود و اگر زياد مصرف شود، كلسيم 

از سيستم ادرارى دفع مى شود.
ــت شود و  وى گفت: بايد رفتارهاى تغذيه مان درس
در راستاى كاهش مصرف نمك، يكى از جريان هاى 

هدف دانش آموزان هستند.
 سيد حجت اهللا موسوى، نيز در ادامه جلسه كميته 
ــار كرد:  ــتان، اظه ــت غذايى شهرس ــه و امني تغذي

ــند ملى تغذيه و امنيت غذايى،  در راستاى برنامه س
ــت براى  ــبكه بهداش تفاهم نامه اى بين ادارات و ش
شش سال كارى از سال 93 الى 99 منعقد شده است.

وى افزود: در اين راستا ادارات بايد برنامه راهبردى 
ــه اولويت بندى  و عمليانى تدوين كنند و با توجه ب
مشكالت تغذيه شهرستان، اجرايى شود. سرپرست 
ــهرضا گفت: تغذيه مناسب براى  مركز بهداشت ش
سالمتى آحاد جامعه و ارتقاى آن از جمله ضروريات 
ــت ها و برنامه هاى دولت كه  محسوب شده و سياس
ــود، بايستى  ــعه سالمت تدوين مى ش با هدف توس
ــب بوده و  ــالم و مناس در برگيرنده تدارك غذاى س
ــى و تامين را  ــت دسترس ــاظ اقتصادى قابلي به لح

داشته باشد.
وى بيان كرد: در دو روز از هفته، اكيپى از كارشناسان 
شبكه بهداشت، اصناف، نيروى انتظامى و دامپزشكى 
از رستوران ها و اغذيه فروشى هاى سطح شهر بازديد و 
نظارت مى كنند و اگر خطايى انجام شود به تعزيرات و 

دادگاه، معرفى مى شوند.
موسوى، با اشاره به مصرف نمك، گفت: ميزان نياز 
ــق  بدن به نمك، در روز 3 تا 5 گرم معادل يك قاش
چاى خورى است كه در ايران 12 تا 15 گرم و سه برابر 

حد استاندارد است.
وى با بيان اينكه يك چهارم بزرگ ساالن ما مشكل 
فشارخون دارند و علت آن مصرف نمك است، گفت: 
ــب مصرف شود  در صورتى كه نمك به مقدار مناس
ــكلى ايجاد نمى شود،  ــالم بوده، مش و كليه ها هم س
ــك و مواد  ــاد نم ــداوم مصرف زي ــورت ت اما در ص
ــارخون باال،  ــكالتى از جمله فش ــور، مش غذايى ش
ــرطان معده،  ــتخوان و س ــكته قلبى، پوكى اس س

ايجاد مى شود.

در كميته تغذيه و امنيت غذايى 
شهرضا مطرح شد؛

بايد  سنت هـاى 
تغذيه گذشته را 

در شهـرضا 
احيـا كنيم 

ابالغ وقت رسيدگى
8/198 در خصوص پرونده كالســه 94-728 خواهــان اصغر كريمى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محسن نجفى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 94/9/23 ســاعت 3/45 عصر تعيين گرديده 
است با توجه به مجهواللمكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.مالف:21277 شعبه 39 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100352903719 ابالغيــه: شــماره   8 /199
پرونده:9209980365700851 شماره بايگانى شعبه:931159 شكات 
آتوســا على پور فرزند نوروز و على اصغر احمديــان فرزند حبيب اله 
شكايتى به طرفيت متهم كامبيز قنبرى به اتهام جعل و مشاركت در فروش 
مال غير و فروش مالى غير و استفاده از سند مجعول تقديم دادگاههاى 
عمومى شهرســتان اصفهان نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 103 
دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (103 جزايى سابق)  واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 337 ارجاع و به كالســه 9209980365700851 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/09/22 و ساعت 9:00 تعيين 
شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان/

شاكى و به تجويز ماده 174 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود  نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد. م الف:21349 شعبه 3  دادگاه كيفرى دو شهر اصفهان (103 

جزايى سابق)  
ابالغ

8/216 شــماره دادنامــه: 9409970354200856 شــماره پرونــده: 
9409980354200009 شماره بايگانى شعبه: 940147 خواهان: آقاى 
ساســان صدالله فرزند بهمن به نشانى شهرســتان اصفهان مدرس خ 
مولوى چهارراه 110 روبه روى مدرسه مدرس پ 300 زندان مركزى. 
خواندگان: 1- آقاى محسن افيونى به نشانى خ مدرس خ مولوى ك امين 
پ 354 . 2- آقاى جواد قاسمى به نشانى فالورجان خ شريعتى ك شهيد 
ال. داديان پ 30. 3- آقاى مجيد جعفرپور به نشــانى شهرك وليعصر 
انتهاى كاوه ك 14 معصوم پ 177. 4- آقاى عبدالرضا بكرانى به نشانى 
پيربكران خ مطهرى جنب آهنگرى قادرى. 5- آقاى غالمرضا حاج جزى 
به نشانى خ جابر انصارى خ ابونعيم جنوبى مير عماد 4 فرعى 4. 6- آقاى 
امير محمدى به نشانى مجهول المكان. 7- آقاى فرزاد دريسى به نشانى 
پل چمران جنب پمپ بنزين بن شكوفه پ 40. 8- آقاى هدايت اله رحمانى 
به نشانى خ شيخ طوسى غربى كوى آذر پ 29. 9- آقاى مصطفى شفيعى 
به نشانى خوراسگان ابر كوى سلمان پ 21. 10- آقاى داود آقا كوچكى 
به نشانى خ برازنده جنب برج آســمان نبش ك 17 . 11- آقاى منصور 
بهمن پور به نشانى چهارراه عسگريه جنب بيمارستان عسگريه موبايل 
دنياى ارتباطات. 12- آقاى اسماعيل نظرى به نشانى پير بكران روستاى 
گلگون. 13- آقاى على توكلى به نشــانى فالورجان شــهر بهاران محله 
ســهلوان خ اصلى 14- آقاى محمد بشير زواره به نشــانى خ پروين خ 

حكيم سنائى خ آذر بيگدلى بن گل سرخ ياس 5. 15- آقاى مصطفى واثقى 
به نشــانى خ زينبيه نبش ك صاحب الزمان عليه الســالم مغازه موبايل 
فروشــى. 16- آقاى مجيد صادقيان به نشانى خ شــيخ طوسى بعد از 
مسجد امام صادق عليه السالم پوشاك شب. 17- آقاى مهدى ابراهيمى 
به نشانى خ زينبيه ك باطون ك شهيد اكبرى پ 129. 18- آقاى عليرضا 
جاللى به نشانى خ زينبيه ايستگاه عوارضى نبش گلگشت پ 1. خواسته: 
اعســار از پرداخت محكوم به گردشــكار: دادگاه با بررسى پروندختم 
رســيدگى را اعالم و بشــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى 
دادگاه: در خصوص دادخواســت تقديمى آقاى ساسان صدالله فرزند 
بهمن به طرفيت آقايان 1- غالمرضا حاج جــزى 2- عبدالرضا بكرانى 
3- امير محمدى 4- اســماعيل نظرى 5- جواد قاســمى 6- على توكلى 
7- هدايت اله رحمانى 8- فرزاد دريسى 9- عليرضا جاللى 10- مصطفى 
واثقى 11- مجيد جعفرپور 12- محســن افيونــى 13- مهدى ابراهيمى 
14- مصطفى شــفيعى 15- مجيــد صادقيان 16- منصــور بهمن پور 
17- محمــد بشــيرزواره 18- داود آقاكوچكى و به خواســته صدور 
حكم مبنى بر اعســار از پرداخت يكجا و دفعه واحده محكوم به مندرج 
در دادنامه قطعى شماره 8909970354201210 مورخ 1389/8/27 و 
تقسيط محكوم به مذكور به اقساط ماهيانه متناسب با وضعيت مالى و در 
آمد خواهان با توجه به محتويات پرونده، استشهاديه استنادى، اظهارات 
گواهان خواهان در جلســه دادگاه كه عدم تمكن مالى و عجز خواهان از 
پرداخت يكجاى محكوم به را  تاييد و بر آن شهادت شرعى دادند و نظر 
به اينكه خواندگان مذكور به جز آقاى داود آقا كوچكى حسينى هيچكدام 
عليرغم ابالغ قانونى وقت جلسه دادگاه به آنان در جلسه دادگاه حاضر 
نشدند و آقاى داود آقا كوچكى حسينى نيز طلبش را بر خواهان بخشيد 
و از وصول آن صرفنظر نمود و ساير خواندگان نيز هيچگونه دليلى كه 
شرعًا و جزما بتواند تمكن خواهان را نسبت به پرداخت محكوم به اثبات 
نمايد ارائه نداند و اموالى از ايشان نيز معرفى نكرده اند لذا دادگاه خواسته 
خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 1 و 23 و 34 قانون 
اعسار حكم به اعسار خواهان از پرداخت يكجا و دفعه واحده محكوم به 
مذكور در دادنامه قطعى ذكر شده و تقسيط اين محكوم به اقساط ماهيانه 
و تعيين هر قسط به مبلغ سه ميليون ريال كه تاريخ پرداخت اولين قسط 
آن يكماه پس از قطعى شــدن اين دادنامه مى باشــد صادر و اعالم مى 
گردد. بديهى است حكم اعســار صادره موقتى بوده و چنانچه خواهان 
نسبت به تاديه تمام يا قسمتى از بدهى خود به خواندگان متمكن گرديد 
ملزم به تاديه آن مى باشد. راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از 
ظــرف و ســپس  دادگاه  هميــن  در  واخواهــى  قابــل  ابــالغ 

 بيســت روز قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه هاى تجديد نظر اســتان 
اصفهان مى باشد. م الف18542 دادرس شــعبه 116 دادگاه كيفرى دو 

شهر اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

8/200 در خصوص پرونده كالسه 940742 خواهان 1- رضا صادقى 
2- سميه صادقى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت 1- على مير 
لوحى 2- عدالت ســيروس نما مرغى تقديم نموده است وقت رسيدگى 
براى روز چهارشنبه مورخ 94/9/18 ساعت 9/30 عصر تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهــان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت

 رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشود.م الف:21265 

شعبه 12 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/201 در خصوص پرونده كالســه 94-760 خواهــان ابوذر اكبرى 
نيســتانى دادخواســتى مبنى بر مطالبه چــك به شــماره 242557 به 
طرفيت علــى حكيميان جزى تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى 
روز چهارشــنبه مورخ 94/9/18 ســاعت 16/30 تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضــاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتــداى خيابان 
آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل اختــالف مراجعه و نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم را اخــذ نماييد. در صــورت عدم حضور 
وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقــى و تصميــم مقتضى اتخاذ ميشــود.

م الف:21294 شعبه 17 حقوقى مجتمع شــماره 2 شوراى حل اختالف 
اصفهان

دادنامه
8/176 شــماره دادنامــه: 9409973730200609 شــماره پرونــده: 
9309983730200520 شماره بايگانى شعبه: 930532 خواهان: آقاى 
اصغر احمدى نسب فرزند على اكبر با وكالت خانم زهره قيصرى نجف 
آبادى فرزند حسين به نشانى اصفهان، نجف آباد، نجف آباد بيست متر 
پايين تر از چهارراه شهردارى ساختمان پارسيان ط 2 و آقاى على مومن 
فرزند عبداالمير به نشانى اصفهان، خ شــهيد صدوقى شمالى چهارراه 
نيكبخت نبش كوچه 38 شهيد احمدى، ساختمان آال، طبقه دوم . خوانده: 
آقاى فريدون شهابى فرزند جعفر قلى به نشانى اليگودرز چهارراه پونه 
زار، روبه روى حسينيه ســاختمان امين طبقه 5. خواسته ها: 1- مطالبه 
2- مطالبه خســارت تاخير تاديه دادگاه با بررســى اوراق و محتويات 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور و انشاء 
راى مى نمايد. راى دادگاه در خصوص دعــوى خواهان اصغر احمدى 
نســب فرزند على اكبر با وكالت على مومن و زهره قيصرى به طرفيت 
خوانده فريدون شهابى بخواسته مطالبه مبلغ 50/500/000 ريال بابت 
تحصيل نامشروع به انضمام خسارات دادرســى و خسارت تاخير در 
تاديه دادگاه نظر به بقاء اصول مســتندات در يــد خواهان كه حكايت از 
اشتغال ذمه خوانده و داللت بر استقرار دين به ميزان خواسته بر عهده 
وى داشته و نظر به اينكه خوانده دفاعى در قبال دعوى مطروحه معمول 
و ابراز نداشته و دليلى بر برائت ذمه يا بطالن دعوى اقامه و ارائه ننموده 
و دعوى و مستندات مصون از هر گونه ايراد و انكار باقى مانده است. لذا 
دعوى مطروحه را محرز و ثابت تشخيص مستندا به مواد 198، 502 و 
515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى در امور مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخــت مبلــغ 50/500/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ 1500000 ريال به عنوان هزينه دادرســى از باب نسبيب 
و پرداخت خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 93/6/3 لغايت اجراى حكم 
كه در هنگام اجراى حكم محاسبه مى گردد و پرداخت حق الوكاله وكيل 
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره نسبت 
به خوانده غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در

 همين دادگاه و ســپس ظــرف بيســت روز قابل تجديد نظــر خواهى 
در دادگاههــاى تجديــد نظــر اســتان و نســبت بــه ســايرين ظرف 
مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهــى در دادگاههاى 
تجديد نظر استان مى باشد. م الف 3158 رئيس شعبه دوم محاكم حقوقى 

نجف آباد 
ابالغ وقت رسيدگى

8/175 خواهان نادر القاســى بابا احمدى دادخواستى به خواسته الزام 

خوانده به انتقال سند به طرفيت خوانده 1- رضا سليمان زاده 2- كيهان 
كريم زاده به شوراى حل اختالف شهرستان نجف آباد تسليم نموده كه 
پس از ارجاع به دادرسى ثبت گرديده و وقت دادسرى به تاريخ 94/10/14 
ســاعت 4/30 عصر تعيين گرديده. عليهذا چون خوانده مجهول المكان 
داراى آدرس و نشــانى مشــخصى نمى باشــد به تقاضاى خواهان به 
دستور شــورا و ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك بار در 
روزنامه هاى رسمى كثيراالنتشــار محلى آگهى مى شود و به خوانده 
اخطار مى گردد كه با نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نمايد 
و در جلسه دادرسى تعيين شــده حضور يابد. بديهى است در صورت  
عدم حضور شورا به خواسته رسيدگى نموده و تصميم  شايسته اتخاذ 
خواهد نمود. چنانچه نياز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط يك نوبت درج 
خواهد شد. م الف 3153 دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره يك شهرستان 

نجف آباد
ابالغ وقت رسيدگى

8/174 شــماره ابالغيــه: 9410103730405521 شــماره پرونــده: 
9409983730400648 شماره بايگانى شعبه: 940654 خواهان حسين 
اكبرى دادخواســتى به طرفيت خوانــده محمود احمــدى و كيخايى به 
خواسته انتقال ششدانگ زمين تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان نجف 
آباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
نجف آباد واقع در نجف آباد ارجاع و به كالسه 9409983730400648 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/9/24 و ساعت 10:00 تعيين شده 
است. به علت مجهول المكان بودن خوانده محمود احمدى و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
انقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى 
حاضر گردد. م الف 3164 مدير دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان نجف آباد 
حصر وراثت

8/173 آقاى غالمعباس دهباشى داراى شناســنامه شماره 9  به شرح 
دادخواست به كالســة 692/94 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اســماعيل ده باشى 
جمالوئى بشناسنامه 18 در تاريخ 93/8/22 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- ســعيد 
دهباشى جمالوئى ش.ش 1080245324 . 2- رسول دهباشى جمالوئى 
ش.ش 1080351 . 3- ناصر دهباشــى جمالوئى ش.ش 1080169768 
. 4- ياســر ده باشــى جمالوئى ش.ش 1080030441 . 5- عيســى ده 
باشــى جمالوئى ش.ش 28440 . 6- فريدون ده باشــى ش.ش 28441. 
7- خسرو دهباشى ش.ش 1835. 8- صفورا ده باشى جمالوئى ش.ش 
734. 9- خدابخش دهباشى 1681. 10- صديقه ده باشى ش.ش 1557. 
11- غالمعباس دهباشــى ش.ش 9 فرزندان متوفى 12- جانجان بيگم 
ده باشــى ش.ش 16 . 13- مدينه ديمه بردشــاهى ش.ش 13 (همسران 
متوفى) متوفى بــه جز نام بــردگان ورثه ديگرى نــدارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر
 كســى اعتراضــى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفــى نــزد او باشــد 
از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك مــاه بــه دادگاه تقديم دارد
 واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 3165 رئيس شعبه 14 شوراى حل 

اختالف نجف آباد
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زبان خوراكى ها

دريچه

ــود، رژيم  غذايى  ــه تصور مى ش ــاس تحقيقات جديد، بر خالف آن چ بر اس
كم چرب در عمل نسبت به رژيم هاى الغرى ديگر تاثير به سزايى در كاهش 

وزن ندارد.
 ديردره توبياس (Deirdre Tobias)، نويسنده برجسته از يك مركز درمانى 
ــوم به «بيمارستان زنان و  وابسته به آموزش دانشكده پزشكى هاروارد موس
ــت مى گويد: در بررسى 53 تحقيق و مطالعه علمى  بريگهام» ، در ماساچوس
بر روى تقريبا 70 هزار بزرگسال در چند كشور مختلف، هيچ مدرك معتبرى 

براى تجويز رژيم هاى غذايى كم چرب جهت كاهش وزن، يافت نشده است.
 نتايج تحقيقاتى كه در نشريه «غدد داخلى و ديابت لنست»، منتشر شده است، 
نشان مى دهد: «يافته هاى علمى، رژيم هاى غذايى كم چرب را به عنوان يك 

راهبرد مطلوب دراز مدت براى كاهش وزن تاييد نمى كند».
براساس نتايج اين تحقيق در واقع رژيم هاى غذايى كم كربوهيدرات، به كاهش 

وزن بيشترى در مقايسه با رژيم هاى غذايى كم چرب منتهى  مى شود.
ــى كم چرب فقط  ــش وزن در يك رژيم غذاي ــات، ميزان كاه در اين تحقيق
360 گرم بود، در حالى كه يك برنامه غذايى كم كربوهيدرات با چربى باالتر، 

1/15 كيلوگرم كاهش وزن دربرداشت.
با رشد فزاينده چاقى در جهان، تالش براى يافتن يك برنامه آسان براى كاهش 

وزن در اولويت بااليى قرار گرفته است.
ــت براى كاهش وزن، ميزان چربى در رژيم  بر اساس اين تحقيق، مدت هاس
غذايى مد نظر قرار گرفته است؛ چرا كه كالرى ناشى از هر گرم چربى بيش از 

دو برابر ميزان كالرى است كه يك گرم كربوهيدارت يا مواد پروتئينى است.
ــش، نتايجى متناقض  ــال ها تحقيق و پژوه ــت كه بعد از س اين در حالى اس
ــته تحقيقى نه چندان گسترده  ــت در ماه گذش ــت. درس به دست آمده اس
ــان دادكاهش چربى ها در رژيم غذايى،  ــلولى»، نش در مجله «متابوليسم س
ــود افراد چاق، چربى بيشترى  نسبت به كاهش كربوهيدرات ها باعث مى ش
ــاى متاآناليز  ــات كه بر مبن ــه تازه ترين تحقيق ــت بدهند، در حالى ك از دس
مطالعات ديگر با مقايسه رژيم هاى غذايى كم چرب با ديگر انواع رژيم غذايى 

صورت گرفته است، خالف آن را نشان مى دهد.
توبياس، در بيانيه اى تصريح كرد: «در حال حاضر در پس مشاوره هاى غذايى 
براى كاهش چربى اين تفكر است كه كاهش مصرف چربى بالتبع به كاهش 

وزن منجر مى شود».
ــان مى دهد؛ و بايد  ــوى ما به وضوح غير از اين را نش وى افزود: «اما مدارك ق
تحقيقات بيشترى براى تشخيص روش هاى بهتر كاهش وزن در درازمدت و 

حفظ وزن بعد از رژيم غذايى صورت گيرد».
ــد، روند  ــر ش بر مبناى گزارش ديگر از اين تحقيق كه در همان مجله منتش
كاهش وزن، بدون در نظر گرفتن رژيم غذايى انتخاب شده، در مجموع ضعيف 

بوده است. 
كوين هال، از موسسه ملى بيمارى هاى ديابت، هاضمه و كبد در مريلند امريكا 
ــت كه تاكيد بر رژيم غذايى طوالنى مدت، چه در رژيم  نوشت: «واضح آن اس

غذايى كم چرب يا ديگر رژيم هاى غذايى، بيهوده است».
تام سندرز از كالج سلطنتى لندن نيز، بهترين رژيم را كم خورى و فعاليت بدنى 
ــت: «از نظر وى اين مقاله نشان مى دهد، در ميزان  بيشتر دانسته و افزوده اس
كاهش وزن، مصرف انرژى بيش از نسبت چربى  ها و كربوهيدرات ها در رژيم 

غذايى تعيين كننده است».

ــال، مى تواند اثراتى منحصر به فرد بر بدن  خوردن كدو تنبل در فصول سرد س
بگزارد. كارشناسان اعالم كرده اند مصرف كدو تنبل مى تواند سبب كاهش وزن 

در افراد شود.
ــل نيز مى تواند براى مبارزه  ــبزى ها چون كلم بروكس ــاير س گفتنى است، س
ــه افزايش  ــن مى تواند ب ــز مصرف دارچي ــك كند و ني ــرطان به افراد كم با س

قدرت بارورى در افراد كمك كند.
بر اساس جديدترين تحقيقات، بسيارى از ميوه هاى پاييزى مى توانند جايگزينى 

منحصر به فرد براى ساير خوراكى هاى چاق كننده باشند.
ــاير ويتامين ها  ــان، اعالم كرده اند در ميوه كدوتنبل ويتامين A و س كارشناس
ــز كارتنوئيد  ــون لوتئين، Xanrhin و ني ــيدان هايى چ همچنين آنتى اكس

وجود دارد.
ــت كه  از جمله مزاياى كدو تنبل تنها وجود 26 كالرى در هر 100 گرم آن اس

سبب باال رفتن كلسترول و يا چربى هاى اشباع دربدن انسان نمى شود.
ــيار مفيد  ــش قدرت بينايى بس ــل را براى افزاي ــان، مصرف كدوتنب كارشناس
ــت  ــيد آمينه اس معرفى كرده اند. حتى دانه كدو تنبل نيز يك منبع غنى از اس
كه تنظيم و بهبود هورمون خلق و خو و تنظيم ساعت بدن و جلوگيرى از بروز 

بيمارى  به ويژه در فصول سرد سال مى شود.
ــرد كه حاوى  ــيب را نام ب ــد پاييزى، مى توان س ــه ديگر ميوه هاى مفي از جمل
آنتى اكسيدان فيبرهاى منحصربه فرد است و مى تواند به عنوان يك ميوه مقوى 

مورد استفاده قرار گيرد.
ــد از ابتالى افراد به  ــيب همچنين با از بين بردن راديكال هاى آزاد، مى توان س
ــرطان محافظت كند و ويتامين هاى گروه C وB بدن افراد را تامين  بيمارى س

كند.
دارچين نيز به عنوان يك ادويه پاييزى، مى تواندعالوه بر افزايش قدرت بارورى 
ــرد و نيز بهبود  ــبب افزايش ميزان انرژى و دماى بدن در هواى س در افراد، س

گردش خون شود.
اين ادويه همچنين مى تواند سبب افزايش هضم غذا و تحريك دستگاه گوارش 

شود.
دارچين همچنين سبب تقويت سيستم ايمنى بدن، تسكين درد و ضد عفونى 

كردن بدن نيز مى شود.

ــتفاده از  ــات دقيقى درباره ى كرم هاى ضد آفتاب و نحوه ى اس اكثر ما اطالع
آنها نداريم. در اينجا به برخى نكات درباره ى اين كرم ها و باورهاى غلطى كه 

درباره شان وجود دارد، اشاره مى كنيم.
اگر با خود فكر مى كنيد كه داخل خانه يا ماشين مشكلى نيست و بهتر است 
كرم نزنيد، و يا تا زمانى كه در جايى بدون پنجره هستيد در معرض پرتوهاى 

زيان آور قرار نداريد، اشتباه مى كنيد. 
رانندگى يكى از راه هاى تماس جزئى با نورفرابنفش است. پنجره ها و شيشه ى 
ــود، بنابراين متوجه  جلوى ماشين مانع از ورود پرتوهاى فرابنفش B مى ش
ــويد؛ اما پرتوهاى فرابنفش A مى توانند از اين سد  ــوختگى نمى ش آفتاب س
ــت و  ــالخوردگى پوس ــت كه مى تواند به س عبور كند، و اين همان طيفى اس

سرطان پوست بيانجامد.
ــرم ضدآفتاب  ــتفاده از ك ــا يك بار اس ــايد پيش خود فكر مى كنيد كه ب ش
ــه با يك  ــد ك ــد بداني ــا باي ــت؛ ام ــد داش ــكلى نخواهي ــر مش در روز، ديگ
ــيد.  ــته باش ــتى الزم را داش ــد ايمنى پوس ــن كار، نمى تواني ــام اي ــار انج ب
ــورد نظرتان ــرم در محل م ــن ك ــار از اي ــر 90 دقيقه يك ب ــعى كنيد ه س

 بماليد.
ــايبانى كنار استخر، به معناى  ــاحل و زير چتر و يا س احساس آرامش لب س
ــتيد؛ ــاب تحت محافظت هس ــى از نور آفت ــدازه ى كاف ــت كه به ان آن نيس

چرا؟ 
چون شن و آب، هر دو پرتوهاى آسيب زننده ى نور آفتاب را منعكس مى كنند 
و 34 درصد از پرتو فرابنفش از طريق آنها، به شمايى كه زير چتر نشسته ايد 

منتقل مى شود.
ــترده  ــاب با طيف گس ــه از كرم هاى ضدآفت ــد ك ــكان توصيه مى كنن پزش

استفاده كنيد كه SPF آنها باالى 15 باشد.

غذاهاى كم چرب 
شما را الغر نمى كند 

كـدو تنبل 
خوش اخالق تان مى كند!

باورهاى غلط رايج درباره ى 
استفاده از كرم ضدآفتاب

بيشتر بدانيم

دريچه

ــا توليد داروى ايرانى،  «بزودى بيمارى «هپاتيت» را ب
در كشور ريشه كن خواهيم كرد». 

ــاورى  ــات و فن ــاون تحقيق ــب را مع ــن مطل  اي
ــت بيان كرد و افزود: مهم ترين توصيه به  وزارت بهداش
ــت كه نگران نباشند،  افراد ناقل هپاتيت B و C اين اس
ــكل در بيمارى هپاتيت، نگرانى و  زيرا بزرگ ترين مش

اضطراب است.
  ساخت داروى موثر هپاتيت در كشور

ــبختانه با كشف  دكتر رضا ملك زاده تصريح كرد: خوش
ــا و ايران 98 درصد  داروى موثر درمان هپاتيت در دني
بيماران مبتال، با مصرف يك قرص به مدت سه ماه بهبود 
ــه داريم همه  ــا برنامه ريزى دقيقى ك پيدا مى كنند و ب
مبتاليان را درمان كرده و در آينده نزديك «هپاتيت» 

را ريشه كن  مى كنيم.
ــور  ــت هپاتيت در كش ــريح وضعي ــپس به تش وى، س
ــبختانه پيشرفت هاى  ــت: خوش پرداخت و اظهار داش
شگرفى در 10 سال گذشته داشته ايم و باواكسيناسيون 
ــه  ــال 72علي ــش (س ــال پي ــوزادان از 22 س ــه ن هم
هپاتيت B و واكسيناسيون نوجوانان از هفت سال پيش، 
امروز موارد جديد هپاتيت B را به طور اندك مى بينيم، 
ــترش هپاتيت B زمانى سه درصد بود  زيرا ميزان گس
ــك ميليون و پانصد هزار نفر)  و اكنون به 1/5 درصد (ي

رسيده است).
  درمان قطعى هپاتيت

ــت، به درمان  معاون تحقيقات و فناورى وزارت بهداش
ــا داروى جديدى  ــاره كرد و افزود: ب قطعى هپاتيت اش
كه در ايران براى درمان هپاتيت B توليد شده و در دنيا 
نيز وجود دارد، مى توانيم همه بيماران را درمان كنيم و 

ديگر جاى نگرانى نيست.

C وضعيت هپاتيت  
دكتر ملك زاده، درخصوص هپاتيت C،گفت: در مورد 
ــورهايى داريم كه پاك هستند و ميزان  هپاتيت C كش

شيوع در اين كشورها كمتر از نيم درصد است.  
كشور خودمان هم جزو كشورهايى است  كه كمترين 
ــيوع را (200هزار نفر) دارد و جزو كشورهاى  ميزان ش
ــمار مى رود كه تالش مى كنيم همين ميزان  پاك به ش

هم كاهش يابد.
ــن اين بيمارى يادآور شد: هنوز  وى درخصوص واكس
ــده، ولى داروى  ــنى كشف نش براى هپاتيت C واكس
ــده كه با استفاده از آن  موثرى در دنيا و ايران كشف ش
ــا 98 درصد درمان  ــود مى يابد و ت هپاتيت B و C بهب

مى شود.
پوشش بيمه

ــراى اين دارو  ــش بيمه ب اين فوق تخصص كبد از پوش
ــبختانه بيمه، هزينه  خبر داد و خاطرنشان كرد: خوش
ــى را پذيرفته و اين بيماران را  داروهاى بيماران هپاتيت
تحت پوشش قرارداده است، بنابراين متقاضيان هپاتيت 
B و C با داروهاى موثر و پوشش بيمه، درمان مى شوند.

  برنامه هاى وزارت بهداشت
ــت، اشاره كرد و گفت:  وى به برنامه هاى وزارت بهداش
ــم در درجه اول همه مبتاليان را  با برنامه هايى كه داري
ــيون و درمان  معالجه خواهيم كرد و با ادامه واكسيناس
بيماران هپاتيتى، اميدواريم در آينده نزديك، هپاتيت 

را در كشور ريشه كن كنيم.
رييس مركز تحقيقات گوارشى و كبد ايران بر پيشگيرى 
ــت: رعايت موازين  ــه هپاتيت تاكيد كرد و گف از ابتال ب
بهداشتى از سوى همه افراد و آموزش و ارتقاى آگاهى 
جامعه، بهترين روش پيشگيرى از ابتال به اين بيمارى 

است.
ــا راه هاى  ــنايى ب ــح كرد: آش ــك زاده، تصري دكتر مل
ــارى زا مانند  ــز از عوامل بيم ــت و پرهي انتقال هپاتي
ــوده، جلوگيرى از  بى بند و بارى،  عدم تماس با خون آل
ــردن خدمات  ــتفاده از خالكوبى و دريافت نك عدم اس
ــكى در محل هاى غيراستاندارد  ــكى و دندانپزش پزش
ــه هپاتيت  ــال ب ــگيرى از ابت ــتى، در پيش و غيربهداش
ــار مبتاليان  ــش آم ــه كاه ــت و مى تواند ب ــر اس موث
ــك نيز  ــد. البته مراجعه به پزش ــت كمك كن به هپاتي
ــر ضرورى  ــراى افراد پرخط ــام آزمايش ها ب براى انج

است.
  اين بيمارى نبايد پنهان شود

اين فوق تخصص گوارش و كبد تاكيد كرد: پنهان كردن 
بيمارى توسط بيماران، كار درستى نيست؛ در حالى كه 
ــخيص و درمان به هنگام و صحيح، اثربخش است،  تش
ــم  ــاهده عالي ــا مش ــود ب ــه مى ش ــن رو توصي از اي
ــك  ــه پزش ــان ب ــخيص و درم ــراى تش ــارى، ب بيم

مراجعه كنيد.
ــتفراغ،  ــرماخوردگى، تهوع، اس ــه وى، تب، س  به گفت
ــم ها از نشانه هاى  ــكم و زرد شدن سفيدى چش درد ش

هپاتيت حاد به شمار مى رود.
ــانه هپاتيت مزمن هم ضعف و خستگى  شايع ترين نش
ــت، گاهى زردى خفيف يا خارش بدن نيز  طوالنى اس
ــرفت بيمارى ممكن است نارسايى  وجود دارد و با پيش

كبد بروز كند.
ــند و در صورت  ــك باش ــد زير نظر پزش ــن افراد باي  اي
ــارى،  ــوع بيم ــن ن ــد. در اي ــرف كنن ــاز، دارو مص ني
ــر وجود ويروس  ــخيص، آزمايش خون از نظ روش تش

هپاتيت B است.

ــبزى هاى  كلم بروكلى به دليل تركيبات خاص خود، يكى از س
ــت. كلم بروكلى، حاوى تركيباتى  ضد سرطان معرفى شده اس
است كه اعصاب را تقويت كرده ، ديد چشم را بهبود مى بخشد و 
پوست را زيبا مى كند . پس بروكلى را بيشتر بشناسيد و آن را به 

رژيم غذايى تان راه دهيد.
بروكلى

ــبز رنگ  ــته گل س ــبيه يك دس بعضى ها معتقدند بروكلى ش
ــرف آن از  ــت و مص ــور ايتالياس ــبزى بومى كش ــت. اين س اس
ــت. ايتاليايى ها  ــيح، رايج بوده اس شش قرن پيش از ميالد مس
ــبزى «بروكولو» مى گويند، كه معنى آن گل روى كلم  به اين س
است. اين واژه ريشه التين دارد كه معنى آن بازو يا شاخه است 
كه به شكل درخت مانند اين سبزى مربوط مى شود. اين سبزى 
ــاالد  را به صورت آب پز همراه خوراك ها يا به صورت خام در س

مصرف مى كنند.
ــه،  ــاى يائس ــراى خانم ه ــژه ب ــه وي ــم بروكلى ب ــرف كل مص
بسيار مفيد است؛ چون عوارض يائسگى را كنترل مى كند. كلم 
ــروهB و C، فوليك  ــار از كاروتن ، ويتامين هاى گ بروكلى سرش
اسيد ، پتاسيم ،  اندكى سديم ، آهن ، كلسيم ، سلنيوم (در ساقه)، 

فالوونوئيدها و سولفورافن  است. 
ــات مفيد،  ــه تركيب ــا اين هم ــت كه ب ــه توضيح نيس نيازى ب
ــواده  ــى خان ــبد غذاي ــرف آن در س ــود مص ــه مى ش توصي

قرار گيرد.
كاهش كلسترول خون

ــه  ــش متوج ــواب آزماي ــن ج ــد از گرفت ــى بع ــه تازگ ــر ب اگ
ــان  ــت، متخصص ــان باالس ــترول خون ت ــه كلس ــده ايد ك ش
ــم غذايى تان  ــى را به رژي ــد كلم بروكل ــما توصيه مى كنن به ش
دارد  ــوادى  م ــش  تركيبات در  ــم  كل ــن  اي ــد.  دهي راه 

كه به پايين آمدن كلسترول خون كمك مى كند. قضيه اين است 
كه فيبر موجود در سبزيجات با كلسترول خون تركيب مى شود. 
اين تركيب شدن سبب مى شود كلسترول راحت تر دفع شده و 

درنتيجه سطح كلسترول بدن پايين مى آيد.
يك راه عالى براى سم زدايى

ــتيد،  ــموم و مواد زائد بدن تان هس ــن بردن س اگر در فكر از بي
نيم نگاهى هم به كلم بروكلى داشته باشيد. در اين كلم پرخاصيت 
تركيبات مفيدى وجود دارد كه پله پله مراحل سم زدايى بدن را 
انجام مى دهد. در تحقيقى كه نتايج آن در مجله آكادمى ملى علوم 
آمريكا، به ثبت رسيده، گفته شده با مصرف بخش هاى جوان كلم 

بروكلى از اين خاصيت آن بيشتر بهره مند مى شويد.
سالمت قلب و رگ ها

ــه مهم ترين عضو بدن  كلم بروكلى، در كنار خواص مختلفش ب
شما هم سود مى رساند و عالوه بر پايين آوردن كلسترول خون، 
ــولفورافن موجود  ــاى خونى كمك مى كند. س به تقويت رگ ه
دركلم بروكلى خاصيت ضد التهابى دارد و از تخريب و صدمه به 
رگ هاى خونى پيشگيرى مى كند. ويتامين هاى گروه B هم در

ــوند كه اين ويتامين به تنظيم و كاهش   كلم بروكلى پيدا مى ش
هموسيستئين كمك مى كند. محققان دانشكده سالمت عمومى 
ــتئين يك نوع اسيد آمينه  هاروارد، بر اين باورند كه هموسيس
است كه پس از مصرف گوشت در بدن ايجاد مى شود و مقدار زياد 
ــاى قلبى و عروقى را افزايش  آن مى توان خطر ابتال به بيمارى ه

دهد.
تقويت بينايى

ــم ها  ــالمت چش ــنيده و خوانده ايد كه هويج براى س ــايد ش ش
ــت، و اين موضوع به لوتئين آن مربوط مى شود؛  بسيار مفيد اس
اما اين بار مى توانيد براى حفظ سالمت چشم ها در كنار هويج، از 

كلم بروكلى هم استفاده كنيد. بروكلى آنتى اكسيدان هاى مفيدى 
دارد كه از تخريب سلول هاى چشم، بروز بيمارى آب مرواريد و 

صدمه به عدسى چشم پيشگيرى مى كنند.
دوستدار دستگاه گوارش

ــتر ميوه ها و سبزيجات اين است كه  يك خاصيت مشترك بيش
ــتر كمك مى كنند. بروكلى هم  به هضم بهتر غذا و سيرى بيش
ــتن فيبر باال به سالمت  ــت و با داش از اين قاعده مستثنى نيس
دستگاه گوارش كمك مى كند. فيبر در سالم نگه داشتن سطح 
ــواد غذايى  ــبب هضم بهتر م ــاى روده نقش دارد و س باكترى ه

مى شود. 
ــبب مى شودباكترى  ــولفــــورافن بروكلـى س س

ــورى كه در معده  معروف  هيلكوباكتر پيل
ــد و  ــد رش ــش از ح ــود دارد، بي وج

ــه ديوار  ــر پيدا نكند يا ب تكثي
ــن  ــبد؛ اي ــده نچس مع

ــتر در  ــت بيش خاصي
جوانه هاى بروكلى 

ديده مى شود.
يـك سـبزى 
بـا خاصيـت 

ضدالتهابى
ــك  ي ــى  بروكل

ــى  طبيع داروى 
ــراى كاهش  مفيد ب
التهابات بدن است و 

سرعت تحليل 
مفاصــل را 

كاهــش مى دهد؛ به همين دليل به افراد مبتال به آرتروز توصيه 
مى شود كلم بروكلى را حتما در برنامه غذايى شان داشته باشند. 
ــح آنزيم هايى  ــردن ترش ــدود ك ــا مس ــى ب ــات بروكل تركيب
ــما  ــل ش ــود، از مفاص ــل مى ش ــب مفاص ــبب تخري ــه س ك

حفاظت مى كند. 
خام، پخته يا بخارپز؟

ــاب مى كنيد  ــم بروكلى انتخ ــى كه براى آماده كردن كل روش
در جذب ريزمغذى هاى كلم بروكلى نقش دارد. افرادى كه دنبال 
خاصيت ضد سرطانى بروكلى هستند، بهتر است اين سبزى را 

ــورت خام يا نيم پز مصرف به مدت طوالنى  مدت نپزند و به ص
كنند. 

بروكلى خام، همه ريزمغذى هاى 
ــت  ــرورى را دارد، بهتر اس ض
ــرف  ــام مص ــى را خ بروكل

كنيد.

ــبب مى شودباكترى  ــولفــــورافن بروكلـى س س
ــورى كه در معده  معروف  هيلكوباكتر پيل

ــد و  ــد رش ــش از ح ــود دارد، بي وج
ــه ديوار  ــر پيدا نكند يا ب تكثي

ــن  ــبد؛ اي ــده نچس مع
ــتر در  ــت بيش خاصي

جوانه هاى بروكلى 

يـك سـبزى 
بـا خاصيـت 

ــك  ي ــى  بروكل
ــى  طبيع داروى 

ــراى كاهش  مفيد ب
التهابات بدن است و 

سرعت تحليل 

ــورت خام يا نيم پز مصرف به مدت طوالنى  مدت نپزند و به ص
كنند. 

بروكلى خام، همه ريزمغذى هاى 
ــت  ــرورى را دارد، بهتر اس ض
ــرف  ــام مص ــى را خ بروكل

كنيد.

معاون تحقيقات و فناورى 
وزارت بهداشت، خبر داد:

بزودى با داروى 
ايرانى، هپاتيت را 
ريشه كن مى كنيم

نكته ها

ــتخوان هاى محكم و قوى مى شود،  ــاختن اس وقتى صحبت از س
 .D دو ماده غذايى مهم مى شوند: كلسيم و ويتامين

ــاختمان دندان ها را محكم مى كند و  ــتخوان ها و س ــيم اس كلس
ويتامينD جذب كلسيم و رشد استخوان را تقويت مى كند.

ــترى برخوردارند،   اين مواد غذايى در اوايل زندگى از اهميت بيش
ولى در دوره هاى بعدى زندگى نيز به بدن كمك زيادى مى كنند. 

با مصرف مواد غذايى زير مى توانيد كلسيم و ويتامين D الزم براى تقويت استخوان 
هاى تان را تامين كنيد.

ماست
بيشتر مردم با قرار گرفتن در برابر نور آفتاب، ويتامين D الزم را دريافت مى كنند، 

ولى غذاهايى مانند ماست، منبعى غنى از ويتامين D هستند. 
شير

اينكه شير، نماد كلسيم معرفى مى شود، دليل دارد. 220 گرم شير بدون چربى 90 
كالرى انرژى دارد و 30 درصد از دوز كلسيم روزانه شما را تامين مى كند. 

سعى كنيد شيرهايى بخريد كه ويتامين D بيشترى دارند.
پنير

فقط به اين دليل كه پنير پر از كلسيم است، بدان معنا نيست كه بايد در خوردن آن 

افراط كنيد. فقط 40 گرم پنير چدار،  بيش از 30 درصد ارزش روزانه كلسيم بدن را 
تامين مى كند. بنابر اين تعادل را رعايت كنيد. 

ساردين 
ــته بندى خريدارى مى شوند،  ــاردين كه اغلب به صورت بس ماهى هاى كوچك س
ــايد تصورش براى تان سخت باشد،  سطوح بااليى از ويتامين D  و كلسيم دارند. ش

ولى مزه آنها در پاستا و ساالد فوق العاده است. 
تخم مرغ

ــريع و  ــن D روزانه بدن را دارد، ولى راه س با آنكه تخم مرغ فقط 6 درصد از ويتامي
ــد كه ويتامين D در زرده تخم مرغ است  آسانى براى دريافت آن است. يادتان باش

نه سفيده آن. 
سالمون

ــى 85 گرم  ــت، ول ــيدهاى چرب امگا3 معروف اس ــتن اس ــالمون به خاطر داش س
ــما را تامين مى كند، بنابراين  ــالمون بيش از 100 درصد از ويتامين D الزم ش س

ــالمون  ــاى خود، س ــتخوان ه ــب و اس ــالمت قل ــظ س براى حف
ميل كنيد.

اسفناج
ــفناج راه خوبى  اگر هر روز محصوالت لبنى مصرف نمى كنيد، اس
ــه حدودا  ــفناج پخت ــت. يك فنجان اس ــيم اس براى دريافت كلس
 A ــيم روزانه الزم براى بدن تان و همچنين فيبر، آهن و ويتامين 25 درصد از كلس

براى شما تامين مى كند. 
ماهى تن

ــت.  ــار از ويتامين D اس ــه سرش ــت ك ــرى اس ــرب ديگ ــى چ ــن، ماه ــى ت ماه
ــن D را تامين ــد از دوز روزانه ويتامي ــروى حدود 39 درص 85 گرم ماهى تن كنس

 مى كند. 
كلم برگ

ــت و يك فنجان كلم برگ پخته بيش از  ــيم اس ــفناج پر از كلس كلم برگ مانند اس
25 درصد از دوز روزانه الزم كلسيم بدن را تامين مى كند. 

آب پرتقال
ــند،  ــته باش ــيم يا ويتامين D نداش ــت كلس آب پرتقال هاى مصنوعى ممكن اس

ولى اسيد اسكوربيك موجود در آنها جذب كلسيم را بيشتر مى كند. 

داشتن استخوان هاى سالم ، با اين خوراكى ها

معروف ترين سبزى «ضد سرطان»
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ــناد تاريخى از سادات  ــب اس ــن مدرس بر حس شهيد سيدحس
طباطبايى زواره است كه نسبش به حضرت امام حسن مجتبى(ع) 

مى رسد.
جدش سيد عبدالباقى، بيشترين نقش را در تعليم سيدحسن ايفا 
ــال 1298  ــير علم و تقوا هدايت كرد، وى در س كرد و او را در مس
هجرى قمرى به منظور ادامه تحصيل علوم دينى، رهسپار اصفهان 
ــال در حوزه علميه اين شهر محضر بيش از  شد و به مدت 13 س
30 استاد را درك كرد. وى پس از اتمام تحصيالت در اصفهان در 

شعبان 1311 هجرى قمرى وارد نجف اشرف شد. 
ــال اقامت در نجف و تاييد مقام اجتهاد او از سوى  پس از هفت س
علماى اين شهر به سال 1318 (در چهل سالگى) از راه ناصريه به 

اهواز و منطقه چهارمحال و بختيارى راهى اصفهان شد.
دوران تدريس

ــت از نجف در اصفهانى اقامت كرد. وى در  مدرس پس از بازگش
مدارس علميه درس فقه و اصول و منطق و شرح منظومه مى گفت 
ــمه هاى زالل حكمت  ــالب را با چش ــنبه ط و در روزهاى پنج ش
ــلط وى به هنگام تدريس در حدى  نهج البالغه آشنا مى كرد، تس

بود كه از اين زمان به «مدرس» مشهور گشت.
ــا عوامل ظلم و  ــتدالل ب ــا تدريس با حربه منطق اس وى همراه ب
ــت و با اعمال و رفتار زورمداران  اجحاف به مردم به ستيز برخاس
ــاف و زورگويى هاى  ــا اجح ــان ب ــن زم ــرد و در اي ــت ك مخالف
ــارزه مى كرد و  ــبت به مردم اصفهان مب ــلطنه، نس صمصام الس
ــتبداد و اينها  ــروز به نام اس ــا (حاكمان قاجار) دي مى گفت آن ه
ــروطه مردم را كتك مى زنند. صمصام السلطنه،  امروز به نام مش
با مشاهده اين وضع دستور توقيف و تبعيد مدرس را صادر كرد، 
ــيد،  اما وقتى ماجراى تبعيد اين فقيه به گوش مردم اصفهان رس
كسب و كار خود را تعطيل و به دنبال مدرس حركت كردند. اين 
ــليم كرد و از روى ناچارى در  وضع حاكم اصفهان را ناگزير به تس
اخذ ماليات و ديگر رفتارهاى خود تجديد نظر كرد و مدرس هم در 
ميان فريادهاى پرخروش مردم كه مى گفتند «زنده باد مدرس»، 

به اصفهان بازگشت.
ــليم ناپذيرى او در مقابل كارهاى خالف و امور غيرمنطقى بر  تس
ــم به ترور او  ــودجو و فرصت طلب، ناگوار آمد و تصمي گروهى س
ــگفت انگيز او اين ترور  ــجاعت مدرس و رفتار ش گرفتند. اما با ش
ــه مكارانه خود ناكام  ــراد مذكور در اجراى نقش نافرجام ماند و اف
ــت درس خود را  ــا ورود به تهران در اولين فرص ماندند. مدرس ب
ــهيد مطهرى كنونى) آغاز كرد و ضمن  در مدرسه سپهساالر (ش
شركت در فعاليت هاى سياسى و اجتماعى، امور درسى را منظم و 

نظامنامه تحصيلى طالب را تدوين كرد.
ــى  ــران، پيش بين ــى اي ــون اساس ــم قان ــل دوم متم در اص
ــى بايد ــوراى مل ــس ش ــه مجل ــن مصوب ــه قواني ــده بود ك ش
ــته و بر   زير نظر هياتى از علما و مجتهدان در مجلس حضور داش
قوانين مجلس ناظر باشند و مفاد آن از نظر شرعى به تاييد و امضاى 
ــوى فقها و مراجع تقليد،  آن ها برسد. در دوره دوم مجالس از س
شهيد مدرس به عنوان مجتهد طراز اول برگزيده شد تا به همراه 
چهار نفر از مجتهدان ديگر، به مجلس رفته، بر قوانين مصوب آن 

نظارت داشته باشد.

ــداران و نفوذ كامل  ــى زمام ــاس ايران و بى كفايت موقعيت حس
ــاخت كه با استقامت و  ــرايطى را بر ايران تحميل س بيگانگان ش

پايدارى شهيد مدرس برخى از اين شرايط تحميلى خنثى شد.
ــت متعهد را  ــوذ روحاني ــارزه و نف ــدرت مب ــى ها كه ق انگليس
به طورى عينى مشاهده كردند، تصميم گرفتند به منظور كاستن 
از فروغ اين اقتدار معنوى و استمرار سلطه خويش بر ايران،  نظامى 
را به وجود آورند تا ستيز با روحانيت و باورهاى دينى را اساس كار 
خود قرار دهد. فردى كه اجراى مطامع و اين حيله جديد استعمار 
انتخاب شد، سيدضياء الدين طباطبايى مدير روزنامه رعد بود كه 
ــت.  در همان زمان مدرس با هوش ذاتى  به انگلستان تمايل داش
ــاخته و پرداخته  ــت فهميد كه حركت وى س و فراستى كه داش
ــناد وزارت خارجه  ــال كه اس ــت و پس از چهل س انگلستان اس
انگلستان انتشار يافت، پيش بينى خود را به اثبات رسانيد. شخص 

ديگرى كه در انجام اين كودتا نقش مهمى برعهده داشت، رضاخان 
بود كه بعدها به پهلوى معروف شد.

در نيمه شب سوم اسفند 1299 نيروهاى قزاق به سركردگى اين 
خائن خائف وارد تهران شده، با همدستى و توافق قبلى شهربانى، 
ــت و بالفاصله  ــتگيرى مبارزان و افراد آزادى خواه پرداخ به دس
ــد. مدرس كه چون خارى در چشم اين  حكومت نظامى اعالم ش
ــتگير و روانه زندان  خودباختگان بود، در همان لحظات اول دس
شد، موقعى كه او را از خانه به تبعيدگاه قزوين مى بردند به درخت 
ــرد و به فرزندش  ــاره ك زردآلويى كه در باغچه خانه اش بود، اش
ــكوفه ها باز مى گردم.  ــيد، با شكفتن اين ش گفت نگران من نباش
پيش بينى او درست از آب درآمد و دوران زندانى مدرس در كابينه 
سياه سيدضياء 93 روز طول كشيد كه اين مدت پايان عمر كوتاه 

اين كابينه بود.

ــفبار كه با دوران مجلس چهارم مصادف بود،  يكى از حوادث اس
طغيان رضاخان در مقام وزارت جنگ است. وى سعى داشت امور 
نظميه، بودجه و قواى نظامى را تحت اختيار خود قرار دهد. شهيد 
مدرس بدون آنكه از تشكيالت عنكبوتى رضاخان هراسى به دل 
راه دهد، با قدرت معنوى فوق العاده اى، مبارزه با اين چهره منفور 
ــه 148 دوره چهارم مجلس كه مصادف با  را آغاز كرد و در جلس
12 مهر 1301 بود نطقى عليه رضاخان بيان كرد و اظهار داشت: 
«در وضع كنونى امنيت مملكت در دست كسى است كه اغلب ما از 
دست او راضى نيستيم و بايد بدون ترس و پرده بگويم كه ما قدرت 

داريم او را عزل كرده، بركنارش كنيم»!
ــوراى ملى در سال 1307،  ــيدن دوره هفتم مجلس ش با فرارس
رضاخان تصميم گرفت به هر نحو ممكن از ورود مدرس و يارانش 
ــل انتخاباتى كامال  ــن دلي ــرى كند و به همي به مجلس جلوگي
فرمايشى برگزار كرد. به نحوى كه حتى يك راى به نام مدرس از 
ــن علت مدرس در مجلس درس  صندوق ها بيرون نيامد؛ به همي
خود گفت: «(اگر) 20 هزار نفر از مردمى كه در دوره هاى گذشته 
به من راى دادند، همگى مرده باشند يا راى نداده باشند، پس آن 

يك راى را كه خودم به خودم دادم چه شده است»!
شهادت

ــه عداوتى خاص با  ــهربانى تهران ك ــرتيپ درگاهى رييس ش س
مدرس داشت در پى فرصتى مى گشت تا عقرب صفت، زهر خود را 
فرو ريزد. به همين منظور در شب دوشنبه شانزدهم مهرماه 1307 
به همراه چند پاسبان مسلح به منزل مدرس رفته، پس از مضروب 
و مجروح كردن اهل خانه و زير كتك گرفتن شهيد مدرس، وى را 
سر برهنه و بدون عبا دستگير كردند و به قلعه خواف تبعيد كردند. 
ــقت بار با  ــهيد واالمقام دوران تبعيد را برخالف اوضاع مش آن ش
روحى شاداب و قيافه اى ملكوتى سپرى كرد. آن فقيه فرزانه پس 
ــارت در قلعه خواف، به دنبال اجراى نقشه رضاشاه  از 9 سال اس
ــد و در حوالى غروب 27 رمضان 1356 هـجرى  روانه كاشمر ش
قمرى مطابق با دهم آذر 1316 هجرى شمسى، سه جنايتكار به 
ــتوفيان، نزد مدرس آمده و چاى  نام هاى جهانسوزى، خلج و مس
سمى را به اجبار به او دادند و چون ديدند از اثر سم خبرى نيست 
عمامه سيد را در حين نماز از سرش برداشته، بر گردنش انداختند 
و آن فقيه بزرگوار را به شهادت رساندند. مشهد اين فقيه فرزانه در 

شهر كاشمر زيارتگاه عاشقان معرفت و شيفتگان حقيقت است.
ــم  ــام معظ ــى(ره) و مق ــام خمين ــى از ام ــا كالم ــخن را ب س
ــه پايان مى بريم:  ــهيد مدرس ب رهبرى(مدظله العالى) درباره ش
ــهيد بزرگ ما مرحوم مدرس كه  امام خمينى(ره): «... در واقع ش
القاب براى او كوتاه و كوچك است ستاره درخشانى بود بر تارك 
ــاهى تاريك مى نمود و تا كسى  كشورى كه از ظلم و جور رضاش
ــد، ارزش اين شخصيت عالى مقام را  آن زمان را درك نكرده باش

نمى تواند درك كند».
ــى دين و  ــى):  «اثبات يگانگ ــرى (مدظله العال ــام معظم رهب مق
سياست و تحقق خواست هاى تاريخى ملت در اين كشور، حاصل 
ــهيدان معظم،  ــگان و جانبازى ش ــمار نخب فداكارى هاى بى ش
ــل فعاليت هاى  ــن قوانين و حاص ــت، بنابراي همچون مدرس اس

مجلس بايد منطبق بر اسالم باشد».

برگى از تاريخ

دريچه

ــالمت كامل برخوردار بود، هيچ گونه  ــيار قوى و از س او مردى بس
ــايع  ــت . به همين دليل برخالف آن چه ش ناراحتى و بيمارى نداش

كردند، سكته قلبى خيلى بعيد به نظر مى رسيد. 
ــدند، زودتر از معمول به  همان شب كه حاج آقا مصطفى شهيد ش
ــان بيايد و من  ــاعت دوازده مهم ــد، چون قرار بود كه س خانه آمدن
سخت مريض بودم، آقاى «دعائى» كه همسايه ما بود، براى معاينه 

من دكتر آورد.
ــتند و ما يك  ــا مطالعه داش ــب ه ــر آقا مصطفى ش  از طرفى ديگ
ــه او گفت:  ــمش «صغرى» بود، آقا مصطفى ب ــتيم كه اس ننه داش
«برو بخواب، اگر مهمان آمد من در را باز مى كنم» ما ديگر نفهميديم 

كه مهمان ها چه وقت آمده و كى رفتند و چه شد؟  
ــادت پرداخته بود.  ــق معمول به مطالعه و عب پس از مالقات، او طب
ــاعتى  ــبها نمى خوابيد و فقط بعد از نماز صبح چند س «معموال ش
مى خوابيد». صبح خيلى زود وقتى ننه به اطاق باال مى رود، مى بيند 
ــتش را روى كتاب گذاشته،  آقا مصطفى پشت ميزش نشسته، دس
سرش به پايين خم شده و حركت نمى كند. او بهت زده و وحشت زده 
اين مطلب را به من گفت. وقتى من با عجله به اطاق باال رفته و خود را 
باالى سر او رساندم، ديدم دست هاى آقا مصطفى بنفش شده است و 

لكه هاى بنفش نيز روى سينه و سرشانه هايش ديدم.
 ايشان را بالفاصله با كمك آقاى دعايى به بيمارستان انتقال داديم. 
ــده و دو  ــموم ش در آنجا به ما گفتند كه حاج آقا مصطفى(ره) مس

ساعت است كه از دنيا رفته است. 
ــكافى به عمل آورند، حضرت  وقتى خواستند از جسد وى كالبد ش
ــده اى بى گناه  ــد و فرمودند: «ع ــن كار را ندادن امام (س) اجازه اي
ــتگيرى اين ها ديگر براى ما آقا مصطفى  ــوند و دس دستگير مى ش
ــز از اعالم نظر  ــود». به هر حال از طرف دولت بعث عراق ني نمى ش
ــكان نظر خود را اعالم  ــتند پزش ــكان جلوگيرى شد و نگذاش پزش

كنند .

ــان در راه  ــرزا تقى خ ــد: مي ــى مى نويس ــون، مورخ انگليس واتس
ــاد اخالق كه در طبع هموطنانش ريشه دوانيده بود،  مبارزه با فس
ــيله سودجويى  ــانى را كه هرزگى را وس ــت . او كس درنگ روا نداش
ــا را نابود  ــدى ه ــرد و آن پلي ــد، تنبيه ك ــرار داده بودن ــش ق خوي

ساخت.
اصالحات سياسى، اقتصادى و اجتماعى كه با دست امير انجام شد، 
ــتقيم در اخالق و رفتار مدنى مردمان تاثير ژرف  مستقيم و غير مس

گذشت.
ناخوشى آبله در تهران بيمارى بومى بود. آفت ديگر وبا بود كه از هند 
ــتان به ايران مى آمد و وقتى مى آمد، گروه گروه مردمان را  و عربس

مى كشت و آن را يك «بالى آسمانى» مى پنداشتند.
ــود، قواعد درمان وبا و  ــم مردم باز ش  امير براى اينكه گوش و چش
راه هاى جلوگيرى از سرايت آن را چاپ و ميان مردم محالت تهران 

و شهرستان ها پخش كرد.
ــه و كثافات در آب هاى  او به گوش مردم خواند كه ريختن خاكروب
جارى شهر و شست و شوى رخت و لباس در آنها مايه نشر مرض وبا 
ــهر، كالنتر تهران «ريكاها» را گماشت  مى شود و براى پاكيزگى ش
كه كوچه ها را نظيف نگاه دارند و يا مقرر فرمود دور يخچال را ديوار 

بكشند.
ــد و براى  ــتور امير، آبله كوبى كودكان در تهران اجبارى ش به دس
آگاهى مردم اعالم شد كه ناخوشى آبله كه اطفال را عارض مى شود 
و اكثر آنان را يا هالك و يا كور و معيوب مى كند، درممالك محروسه 
ــند،  ــخاصى كه در كودكى آبله در نياورده باش ــت. اش عمومى اس

در بزرگسالى بيرون آورده و به هالكت مى رسند. 

روايتى از شهادت 
مصطفى خمينى

امير كبير به روايت 
يك مورخ انگليسى

  در چنين روزى

تيرباران «طيب حاج رضايي» و برادرش 
«اسماعيل رضايي» به جرم 

دفاع از حضرت امام خميني(ره) 

رحلت آيت  اهللا «سيدرضا صدر» 
فقيه و استاد برجسته 

(1373 ش)

انتشار اعالميه خائنانه «بالفور» 
در مورد تشكيل رژيم صهيونيستي

 (1917م)
ــهيد طيب حاج رضايي، از بارفروشان ميدان بار  ــماعيل رضايي و ش شهيد حاج اس
تهران بودند كه در برپايي قيام 15 خرداد 1342 نقش موثري داشتند. پس از واقعه 
ــت تعقيب  ــي از محركين اصلي تح ــوان يك ــاج رضايي به عن ــرداد، طيب ح 15 خ
ــاه اعالم  ــي ويژه، به ش قرار گرفت، به طوري كه فرمانداري نظامي تهران طي گزارش
كرد شخص طيب حاج رضايي مسوول اصلي اين اقدامات است. از آن پس، طيب حاج 
رضايي و اسماعيل رضايي دستگير شدند و به مدت 5 ماه در زندان رژيم منفور پهلوي 
ــكنجه ها مقاومت كردند. پايمردي آنان به حدي بود كه شهادت را بر عفو شاه  زير ش
خائن ترجيح دادند. شهيد طيب، دربرابر همه شكنجه ها و سختي هاي زندان مقاومت 
كرد و مردانه ايستاد. او حاضر نشد از راه جديدي كه انتخاب كرده بود جدا شود و عليه 

نهضت اسالمي موضعي بگيرد.
 به همين دليل نيز وي به همراه اسماعيل رضايي، در دادگاه نظامي به اعدام محكوم 
ــهيد حاج اسماعيل رضايي، در ذيل ورقه  و در يازدهم آبان 1342 تيرباران شدند. ش
ــال زندگي كنم، مرگ به اين سعادتمندي نخواهم  ــت: اگر صد س دادگاه چنين نوش
ــعادت درگذرم؟ رژيم با معرفي، محاكمه و  ــت؛ چرا تقاضاي عفو كنم و از اين س داش
ــماعيل رضايي كه در بين مردم داراي نفوذ و  اعدام طيب حاج رضايي و برادرش اس
ــت تا قيام بزرگ مردمي و برخاسته از اعتقادات مذهبي  محبوبيت بودند، قصد داش
مردم در 15 خرداد 42 را كه در راه دفاع و حمايت از يك مرجع ديني ابراز شده بود، 
يك جنجال وابسته به بيگانه و ايادي وابسته آنان در داخل تلقي كرده و عامالن آن را 

مشتي فرصت طلب و قلدر معرفي كنند.

آيت اهللا سيدرضا صدر در سال 1299ش (1339ق) در بيت علم و تقوا و مرجعيت در 
ــيدصدرالدين صدر، از علما و  مشهد مقدس به دنيا آمد. پدر ايشان، آيت العظمي س
مراجع بزرگ زمان بود و پس از رحلت حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي، اداره حوزه 

علميه قم را به همراه دو تن از مراجع عصر بر عهده گرفت. 
ــت.  ــي صدر، مرجع و رهبر بزرگ لبنان اس ــان همچنين برادر بزرگ امام موس ايش
ــالگي به همراه پدر  ــهد فرا گرفت و در 25 س ــطح را در مش ــيدرضا مقدمات و س س
بزرگوارش به حوزه قم عزيمت كرد. ايشان در قم از محضر آيات عظام سيدشهاب الدين 
ــيدمحمد حجت  ــن صدر، س ــيدمحمد محقق داماد، سيدحس ــي نجفي، س مرعش
ــتفاده برد و از  ــرت امام خميني(ره) اس ــين بروجردي و حض كوه كمره اي، سيدحس
ــوار بر علوم معقول و  ــالگي به تدريس دروس خارج پرداخت. اين عالم بزرگ چهل س
ــير، حديث، فقه، اصول، كالم، تاريخ، ادبيات عرب و عجم، حكمت  منقول مانند تفس
ــه و انگليسي نيز آشنايي  ــلط بود و با زبان هاي فرانس و فلسفه و اخالق و عرفان مس
ــد، تعبد، تهجد،  ــگرف و از ويژگي هايش، زه ــه اش ش ــت. قدرت ضبط و حافظ داش
تواضع، صراحت لهجه، قلم زيبا و جذاب بود. همچنين اجتهاد و تقليد، تفسير سوره 
ــمند آن عالم  ــاب ديگر از آثار ارزش ــي، بانوي كربال و ده ها كت حجرات، قرآن شناس
ــرانجام در يازدهم آبان سال 1373 ش  ــيدرضا صدر س ــند. آيت اهللا س رباني مي باش
ــران بدرود حيات  ــالگي در ته ــه س برابر با 26 جمادي االول 1415 ق در هفتاد و س
گفت و پس از تشييعي باشكوه، در صحن مطهر حرم حضرت معصومه(س) به خاك 

سپرده شد.

در هنگامه جنگ جهاني اول، در دوم نوامبر 1917م آرتور ِجيمز بالفور، وزير امور خارجه 
ــتان اعالميه اي را كه به نام او، به اعالميه بالفور معروف شد، صادر كرد و در  وقت انگلس
آن، بر لزوم فراهم كردن زمينه براي تشكيل رژيم صهيونيستي در سرزمين فلسطين 
اشغالي تاكيد كرد. اعالميه بالفور، حاكي از اين مطلب بود كه دولت انگلستان با تشكيل 
دولت يهودي در فلسطين موافق است و همه توان خود را براي تاسيس چنين دولتي 
به كار خواهد گرفت. هفت ماه پس از صدور اين اعالميه، سرزمين فلسطين، طي نبرد 
نيروهاي انگليسي با قواي عثماني، به تصرف بريتانيا درآمد. اين عمليات كه در چارچوب 
اجراي اعالميه بالفور به وقوع پيوست، باعث شد تا حكومت نظامي انگليس بر فلسطين 
حكم فرما شود. اين رويداد، زمينه ساز انتقال تدريجي يهوديان جهان با كمك و مساعدت 
انگليسي ها و سرمايه داران يهودي به فلسطيِن تحت اشغال بريتانيا شد. هنگام صدور 
ــده بود و  ــل از نيروهاي عثماني تخليه نش ــطين هنوز به طور كام اعالميه بالفور، فلس
جمعيت يهودي آن از چهل هزار نفر تجاوز نمي كرد. اين تعداد يهودي در مقابل جمعيت 
ــمار مي آمد، ولي پس از اشغال  پانصد هزار نفري اعراب فلسطين اقليت كوچكي به ش
ــي و اعطاي قيموميت اين سرزمين به انگليسي ها از  فلسطين توسط نيروهاي انگليس
ــطين، طي مدت كوتاهي به حدود  طرف جامعه ملل، تعداد مهاجرين يهودي به فلس

يك صد و پنجاه هزار نفر رسيد. 
ــتعماري و هجده سال پس از  ــال پس از صدور اين اعالميه اس سرانجام سي و يك س
مرگ بالفور، رژيم نژاد پرست صهيونيستي، با سلب كليه حقوق مردم فلسطين و غصب 

سرزمين هاي آنان، در چهارم مه سال 1948م اعالم موجوديت كرد.

ــى كردند و  ــخنرانى جالب ــورا، س ــر عاش ــام خمينى در عص حضرت ام
ــخ دادند. اين سخنرانى تاريخى امام  ادعاى شاه را در مورد روحانيون پاس
در 13 خرداد(عاشورا) 1342 منجر به دستگيرى ايشان توسط رژيم و قيام 

تاريخى پانزده خرداد شد.
سيد محمد صادق قاضى طباطبايى، همرزم حضرت امام و آيت اهللا طالقانى 
ــت: ساواك  در مورد خاطرات خود از حضرت امام در ايام محرم اظهار داش
ــام خمينى(ره) را  ــى انجام داد كه ام ــورا) اقدامات قبل از 12 خرداد (عاش
به سكوت وا دارد، اما امام تسليم اين فشارها نشد و اعالم كرد در عصر عاشورا 

سخنرانى خواهد كرد.
ــخنرانى جالبى كرد و در پاسخ به شاه  ــورا س وى افزود: امام در عصر عاش
ــما را نصيحت مى كنم.  كه روحانيون را مفت خور خواند، فرمودند: من ش
ما كه آيت اهللا بروجردى از دنيا مى رود 600 هزار تومان بدهى دارد، ايشان 
ــت؟ آيت اهللا حائرى از دنيا مى روند و آقازاده ها شام نداشتند  مفت خور اس
ــان مفت خورند؟ اما آنهايى كه در كاخ ها زندگى مى كنند و  بخورند، ايش
بانك هاى خارجى را پر از پول كردند مفت خور نيستند؟ دنيا بايد قضاوت 

كند مفتخوار كى است؟
ــح فردا قبل از  ــخنرانى، ماموران صب ــه داد: بعد از اين س طباطبايى، ادام

ــت اجازه  ــام از ماموران خواس ــام حمله كردند و ام اذان صبح، به خانه ام
ــين  بدهد نماز بخواند، اما ماموران اجازه ندادند و امام فرمود نماز را در ماش
پشت به قبله خواندم. بعد از دستگيرى امام در شهرهاى مختلف از جمله قم 

و تهران مردم تظاهرات كردند.
وى ادامه داد: امام در دهه اول محرم، هر شب محرم به يكى از تكايا مى رفتند، 
ــط به يك تكيه  ــند كه امام فق و احتياط مى كردند تا مردم گله مند نباش
مى روند. طباطبايى، ادامه داد: پدرم هر هفته در منزل روضه برگزار مى كرد 
كه همه علما از جمله حضرت امام شركت مى كردند. عالمه طباطبايى زمانى 
كه در محرم مى آمد، قسمت قديمى ساختمان مى نشستند و مى گفتند اين 

آجر ها بوى امام حسين (ع) مى دهند.
ــازى داشت؛ من نوار  عصر  وى گفت: برادر على دوانى مورخ، در قم راديوس
عاشوراى امام را در قم ضبط كردم و به او دادم، تاكيد كردم اگر ساواك بفهمد 

روزگارت را سياه مى كند.
ــى از ضبط صوت ها بايد  ــان كرد: آن وقت يك  اين مبارز در پايان خاطرنش
مى خواند و يكى ديگر بايد ضبط مى كرد؛ دوانى گفت شب تا صبح براى شما 
ــر   در منزل ضبط مى كنم و ده تا نوار ضبط كرد و به من داد. من هم منتش

كردم.

پاسخ امام خمينى(ره) به ادعاى محمدرضا پهلوى

آيت اهللا مدرس، چرا مدرس ناميده شد
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ــز را ابتدا جلوى  ــاد گفت: قصد داريم فرش قرم معاون وزير اقتص
ــرمايه گذاران داخلى پهن كنيم؛  وقتى سرمايه گذاران داخلى  س
ــوند؛  زيرا ــرمايه گذاران خارجى نيز وارد مى ش موفق باشند،  س
ــرمايه  گذاران داخلى  ــى با س ــرمايه گذاران خارج  95 درصد س
ــم افتتاح مركز خدمات  مرتبط هستند.محمد خزاعى،  در مراس
سرمايه گذارى استان اصفهان با ابراز خوشحالى از اينكه در اصفهان 
حضور دارد، اظهار كرد: بايد از اقدامات جدى و پيگيرانه استاندار 
اصفهان تشكر كنم. اصفهان از لحاظ توسعه اقتصادى در حال رشد 

است و حركت خوبى در اين زمينه دارد.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه در بررسى مشكالتى كه وجود دارد 
ــته است،  بايد ديد جنگ اقتصادى چه اثراتى روى اقتصاد ما داش
افزود: امروز پرچمى را به اهتزار در آورده ايم كه جلوى طوفان هاى 
جهانى ايستاده است و خوشبختانه در صحنه اول جهان قرار داريم.
ــت مربوط  ــروز از ايران مى خواهند كه در نشس وى ادامه داد: ام
ــان از چرخش 180 درجه اى در  ــوريه حضور يابد و اين نش به س

سياست هاى نگاه به ايران است.
ــاره به اينكه بايد از همه فعاالن اقتصادى تشكركنم  خزاعى با اش
ــكيل  ــدان كار را پيش برده اند، تصريح كرد: تش كه با چنگ و دن
مراكز خدمات سرمايه گذارى توانست باعث اتفاقات خوبى شود.
ــرمايه گذارى  ــه وظيفه در اين مراكز خدمات س وى ادامه داد: س
ــت اينكه اين مراكز بتوانند  استان پيگيرى مى شود، وظيفه نخس
سرمايه گذاران داخلى و خارجى را جذب كنند، فرش قرمز را بايد 
ابتدا جلوى سرمايه گذاران داخلى پهن كرد و وقتى سرمايه گذاران 
داخلى موفق باشند سرمايه گذاران خارجى نيز وارد مى شوند زيرا 
95 درصد سرمايه گذاران خارجى با سرمايه  گذاران داخلى مرتبط 
هستند.رييس كل سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى اقتصادى 
ــرمايه گذارى  ــه دوم مراكز خدمات س ــران افزود: وظيف و فنى اي
حمايت از سرمايه گذاران است، بايد به سرمايه گذاران كمك كرد، 
ايجاد حس امنيت براى سرمايه گذاران مى تواند بسيار مهم و قابل 
اهميت باشد.وى ادامه داد: مراكز خدمات سرمايه گذارى همچنين 
ــرمايه گذاران ارائه دهند؛ از طرفى  بايد در خدمات مناسبى به س
ــرمايه گذارى از اهميت زيادى برخوردار  توجه به فرصت هاى س
است، بايد پروژه هايى كه قابليت عرضه شدن به سرمايه گذاران را 
دارند شناسايى شوند.خزاعى گفت: در نظر داريم تا زمانى كه قانون 
ــرمايه گذارى و كمك هاى  اصالح شود،  وظايف مركز خدمات س
ــتان نيز تفويض كنيم و امروز  اقتصادى و فنى ايران را به چند اس
اعالم مى كنم يكى از اين استان ها اصفهان است. وى تصريح كرد: 
ــد تمامى  با تفويض اختيار قصد داريم كارى كنيم كه الزم نباش
اقدامات در تهران انجام شود و امور استانى در خود استان ها انجام 

شود، به اصفهان نيز در همين راستا تفويض اختيار داده مى شود.

معاون وزير اقتصاد:
تفويض اختيار مركز خدمات 

سرمايه گذارى به  اصفهان

ــداى جايزه جهانى  ــاره به اه  مهدى جمالى نژاد،  با اش
ــى (ع) اصفهان با  ــت طال به پروژه ميدان امام عل خش
بيان اينكه معمارى يك شهر آيينه تمام قد از ارزش ها، 
ــت، اظهار داشت:  فرهنگ و بينش مردمان آن زمان اس
ــم و غفلت از  ــهرى از مدرنيس متاثر شدن معمارى ش

بافت هاى تاريخى و سنتى يك ضعف بزرگ است.
به گزارش فارس ، وى با بيان اينكه بهره گيرى از معمارى 
ــاى معمارى  ــكل ها و فرم ه ــنتى به معناى تكرار ش س
ــگرايى تلقى مى شود، بيان داشت:  سنتى نيز يك واپس
ــل و هويت بخش  ــناخت ارزش هاى اصي راه صحيح ش
ــازى آن در قالب نيازهاى  معمارى گذشتگان و بومى س

امروز جامعه است.
ــى و آنچه از  ــهردار اصفهان تصريح كرد: آثار تاريخ ش
ــيده،  بهترين الگوى توسعه  گذشتگان به دست ما رس

پايدار شهرى را به ما مى نماياند.
وى با تاكيد بر ضرورت خلق آثارى فاخر از تمدن ايرانى 
ــهرهاى مدرن امروزى افزود: معمارى  ــالمى در ش اس
امروز شهرها ، كارنامه قابل قبولى براى ارائه به آيندگان 
نيست و به طور قطع نسل آينده نيز تمايلى به حفظ آنها 

نخواهد داشت.
جمالى نژاد با بيان اينكه احياى معمارى ايرانى و اسالمى 
بايد سرلوحه كار شهرداران و مسووالن قرار گيرد، گفت: 
بناها و سازه ها ابزارهايى قدرتمند براى نشان دادن هنر، 
علم و بينش مسووالن و سردمداران در هر برهه از زمان 
ــووالن بايد به دنبال خلق آثارى ماندگار  هستند و مس

باشند. وى با اشاره به ساخت سازه هايى همچون مسجد 
ــيخ لطف اهللا اصفهان ادامه داد: به محض ورود به اين  ش
بنا بدون اينكه فرد آگاه شود، با يك پيچ كوتاه رو به قبله 
ــپس تحت تاثير معمارى و نورپردازى  قرار گرفته و س

منحصر به فرد اين بنا قرار مى گيرد.
شهردار اصفهان تصريح كرد: به حق در تمام شهرها و در 
ميان تمام سازه هاى جديد، جاى خالى چنين سازه هاى 
منحصر به فردى بسيار خالى است. وى يكى از وظايف 
ــووالن را احياى تاريخ و تمدن ايرانى  ــهرداران و مس ش
اسالمى و همچنين حفاظت و حراست از ميراث ملموس 
ــزود: احيا و تعيين  ــهرها عنوان كرد و اف و ناملموس ش
ــتگان به ما  ــاى جديد براى آثارى كه از گذش كاربرى ه
رسيده و روشن نگه داشتن چراغ زندگى در آنها يكى از 

مهم ترين ضرورت هاى عصر حاضر است.
ــاى تاريخى و  ــان كرد: حفظ بناه جمالى نژاد خاطرنش
ــل جديد،  بدون اينكه زندگى در آنها  معرفى آن به نس

جريان داشته باشد، كارى بسيار دشوار است.
ــاره به احياى ميدان امام على (ع) در  وى در ادامه با اش
اصفهان با كمك شوراى اسالمى شهر اصفهان، شهردارى 
و ساير دستگاه ها اظهار كرد: اين اقدام مى تواند الگويى 
مناسب براى توسعه شهرهاى تاريخى همچون اصفهان 
باشد. شهردار اصفهان معمارى شهر را نمادى از تفكر، 
ــت و اضافه كرد: تاريخ يك شهر  هنر و هويت شهر دانس
بخش مهمى از هويت يك شهر و مردمان آن را تشكيل 
مى دهد و تخريب آن اثرات غير قابل جبرانى بر جامعه 

خواهد گذاشت.
پروژه ميدان امـام علـى (ع) جايزه جهانى 

خشت طاليى تهران را كسب كرد
ــت  هادى نباتى ن ژاد نيز با بيان اينكه جايزه جهانى خش
طاليى تهران به شهردار اصفهان اهدا شد، اظهار داشت: 
ــروژه ميدان امام ــردارى از پ ــزه به دليل بهره ب اين جاي

 على (ع) اهدا شده است.
وى با بيان اينكه خشت طاليى تهران، به بهترين پروژه ها 
و تجربيات در شهرها، مناطق و جوامع محلى در سراسر 
ــدف از اهداى اين  جهان تعلق مى گيرد، اضافه كرد: ه
ــناختن اهميت دولت هاى محلى  جايزه به رسميت ش
ــهرى در ترويج محيط زيست اجتماعى و  و مديريت ش
ــهرها و مناطق و پيشبرد زيست  اقتصادى و پايدارى ش

شهروندان است.
مدير روابط عمومى شهردارى اصفهان با بيان اينكه جايزه 
جهانى خشت طاليى تهران در اين دوره به چهار طرح 
برگزيده اهدا شد، تأكيد كرد: اين جايزه بر اساس ارزيابى 
ــترين تأثيرگذارى  هيات داوران به پروژه هايى كه بيش
ــعه شهرى  ــهر و توس را در اجراى پروژه هاى كليدى ش
داشته اند، اهدا مى شود. به گزارش فارس، خشت طاليى 
تهران، جايزه جهان- محلى تهران براى مديريت شهرى، 
يك طرح جامع، علمى و غير انتفاعى است كه به صورت 
ــى و حمايت از پروژه هاى برتر  تخصصى در زمينه معرف
مديريت شهرى بين المللى و تبادل تجارب برتر مديريت 

شهرى فعاليت مى كند.

ــرمايه گذارى  ــتفاده از س ــت: اس ــتاندار اصفهان گف اس
ــت؛  بلكه  ــى و خارجى يك انتخاب نيس غير دولتى داخل
ــت و كليد توسعه استان،  يك ضرورت اجتناب ناپذير اس

استفاده بهينه از اين سرمايه گذارى است.
ــى  ــه بررس ــول زرگرپور در جلس به گزارش  فارس، رس
ــتان اصفهان  ــرمايه گذارى خارجى در اس فرصت هاى س
ــازمان سرمايه گذارى  كه با حضور معاون وزير و رييس س
و كمك هاى اقتصادى و فنى ايران برگزار شد، با اشاره به 
ظرفيت هاى باالى اصفهان در بخش هاى مختلف صنعت، 
ــرمايه گذارى و  ــگرى، گفت: مقوله س كشاورزى و گردش
ــرمايه گذارى خارجى براى استان اصفهان  به خصوص س

ــه اقدامات با  ــت ك ــتا الزم اس ــت و در اين راس ــم اس مه
استانداردهاى بين المللى پيش رود.وى با تأكيد بر اينكه 
بايد چارچوب مناسبى براى حضور سرمايه گذار خارجى 
ــى به عنوان نهاد  ــت: اتاق بازرگان فراهم گردد، اظهار داش
مربوطه در اين راستا انتخاب  شده است و در اين نهاد نيز 
ــكيل   ــاوران باتجربه و خبره تش كارگروهى با حضور مش
ــرمايه گذاران خارجى شده است كه پنجره ى  ورودى س

ــتاندار اصفهان افزود: طرح هاى مشخصى   خواهد بود. اس
ــون 91 طرح كه  ــت و تاكن ــده اس در اين رابطه احصا ش
نيازمند 6 ميليارد يورو سرمايه گذارى خارجى است تدوين 
ــى از اين طرح ها  ــت.زرگرپور اضافه كرد: نيم گرديده اس

ــگرى، آب و  ــت و بقيه در خصوص گردش مربوط به صنع
كشاورزى خواهد بود كه در آينده شاخص هاى مخصوص 

و استانداردهاى اصلى اين 91 طرح مشخص خواهد شد.
ــعه ى  استان، استفاده ى  وى با تأكيد بر اينكه كليد توس
بهينه از سرمايه گذارى غيردولتى است، گفت: استفاده از 
سرمايه گذارى غيردولتى (داخلى و خارجى) يك انتخاب 

نيست بلكه يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
ــه ظرفيت ها و  ــرد: با توجه ب ــتاندار اصفهان تأكيد ك اس
مزيت هاى باالى اصفهان بايد از اين فرصت ها استفاده شود 
و به همين دليل نيز كليه ى كارگروه هاى اقتصادى استان 

به رياست شخص استاندار تشكيل مى  شود.

بهارستان، نيازمند رسيدگى است

بعد از اذان صبح  كه هوا درحال روشن  همت على 
شدن است  ، وقتى از اصفهان درمسير نادرى

جاده شيرازروان مى شويم وترمينال 
ــداى صفه، ــر مى گذاريم،  از افق بلن ــت س صفه را پش

 نگاه مان به شرق دوخته مى شود و  بى درنگ چشم ما به 
منظره زيباى شهر بهارستان مى افتد كه دردامنه شمالى 
ارتفاع نسبتا بلندى قراردارد و  دشت بسيار وسيعى مملو 
ــنايى آن را در بر گرفته است و پرتو چراغانى اش  از روش
مانند كهكشانى از نور در دل آسمان فرو مى رود.اين شهر 
كه درالبه الى رشته كوه هاى زاگرس و جلگه زاينده رود 
واقع شده است،  با جغرافياى مناسب و جاذبه محيطى 
ــم اندازى زيبا بدل بسيار مطلوب و دل انگيزى به چش

 مى شود كه كمتر شهرى از چنين موقعيتى برخوردار 
ــيب نرم ،فضاى زيبا ونزديكى آن به اصفهان و  است .ش
بوستان هاى سرسبز دردامن كوه هاى ميانكوه، الشتر 
ــهرهاى مشابه   ــده كه از ش ــبب آن ش وكاله قاضى س
پيشرفته تر، نمايان شود .به نظرمى رسد اين خطه ازنظر 
توسعه فيزيكى از امكانات بيشترى برخوردار است و چون 
دورنما و وسعت مطلوب دارد امكان افزايش جمعيت را تا 
ــتاد هزارنفرى فراهم مى كند . ده ها برابر اين شهر هش

ــهر جديد روز به روز  سيل مهاجرت وسياحت به اين ش
فزونى مى يابد .بهارستان شهرى است كه براى سر ريز 
جمعيت كالن شهر اصفهان درسال 1368توسط هيات 
ــتراتژى و  ــا به جهت اس ــيد؛  ام وزيران به تصويب رس
ــور به  ــيراز در غرب و جاده قلعه ش ــا خط ش مجاورت ب
ــدن آن  ــتان ش جرقويه در جنوب ، زمينه براى شهرس
بيشتر خودنمايى مى كند و اين بدليل پيوستگى آن با 
بخش هاى شرقى  اصفهان، اين استعداد را خيلى آشكار، 

شرايط رابيشتر فراهم آورده است.
ــاى  ــرح ه ــراى ط ــه و اج ــت تهي ــر اس ــه ذك الزم ب

شهر سازى،  معمارى ، نقشه هاى تفكيكى ، آماده سازى 
ــاى الزم براى  ــاختمان ه ــاير اقدامات اجرايى و س و س
ــهر جديد در اين منطقه بر اساس مصوبه  ايجاد اين ش
ــى ادارات و ــود تا با هماهنگ ــت گام مهمى ب هيات دول

 ارگان هاى مسوول براى به وجود آوردن تسهيالت و در 
ــاز، طبق دستور وزارت  جهت سرعت دادن ساخت و س
ــهر اقمارى  ــازى انجام پذيرد .اين ش ــهر س مسكن وش
اصفهان در كشورطورى برنامه ريزى شده بود كه طبق 
ــال 1394به بعد 220هزارنفر  آن  مى توانست كه ازس
ــدود 6200 هزار  ــد و ح ــامان ده ــت را سروس جمعي

هكتارگسترش ، ساخت وتوسعه داشته باشد .
ــركت عمران،  ــال 1384در كنار ش ــهر ازس ــن ش دراي
ــهر مستقر شد و جمعيت  شهردارى نيز دربخشى از ش
آن تاكنون بالغ بر 80 هزارنفر شده است .شهربهارستان 
ــدادى از فازهاى آن  ــه تع ــت ك داراى بخش هايى اس
ــد .اين  ــال انجام مى باش ــى هنوز درح تكميل وبخش
ــيار زيبا از طرح هاى پيش بينى شده   شهر نوبنياد وبس
ــال تصويب ،  ــت كه ازس ــه اصفهان اس ــع منطق و جام
عمليات اجرايى ساخت وساز آن شروع شد .مرحله اول 
اسكان آن درسال 1373آغاز شد .گفتنى است شوراى 
ــهردارى با جديت تمام دركنار شركت عمران  شهروش
ــت زيادى ــهر اهمي ــازى و مبلمان فضاى ش به زيبا س

 مى دهند و پارك ، بوستان زياد ودرياچه بسيار ديدنى ، 
مراكز فرهنگى ومساجد مذهبى براى آسايش شهروندان 
و مسافران تدارك ديده اند . مردم شهر با اينكه فعاليت 
ــوق وصف نا پذيرى به پيش مى برند ، هنوز  خود را با ش
با مشكالتى در شهر روبه رو هستند . اين شهر باداشتن 
ــى مركزى  ــى هنوز متول ــه آموزش بيش از30 موسس
ــتان ندارد وهمچنين ديگر دفاتر ادارى ــهر بهارس درش

ــهر به  ــاد...) كه يك ش ــوزش وپرورش وارش ( مانند آم
ــت ،از  ــده اس ــور كامل ديده نش ــت بط آن نيازمند اس
بيمارستان تخصصى در اين شهر خبرى نيست ووسايل 
ــت .اسفالت شهر دربعضى  نقليه عمومى بسيار نارساس
ــين هاى سنگين در ازنقاط به دليل ورود وخروج ماش

ــده ونياز به  ــب در شهر تخريب ش ساعت هاى آخر  ش
ــدرو، دركناربزرگراه  ــيرهاى كن مرمت داردوچون مس
وبلوارها پيش بينى نشده وعمليات زيربنايى خيابان ها 
اساسى نيست به همين جهت براى شهر مصائب زيادى 
ــالن ورزشى به حد كافى وجود  به همراه آورده است، س
ــتان  ندارد ، ورودى و خروجى ازمحل تالقى شهربهارس
ــهروندان خطرناك است.گفتنى  با جاده شيرازبراى ش
است محورهاى ميانى شهر خالى به نظر مى رسد كه بايد 
ــود،براى خاكسپارى  درمورد ان تدبيرى بكار گرفته ش
اموات شهروندان، مكانى تعيين نشده است، به هرحال 
عالوه بر بودجه مردمى براى تكميل  اين شهر به بودجه 
ــاز دارد و از نظر  ــتانى براى رفع محروميت ني ملى و اس
ــيدگى زياد به عمل آورند .شايان ذكر  فيزيكى بايد رس
ــگان و ... درتدارك  ــتان بعد از خوراس است شهر بهارس
ــهر اصفهان بود كه هنوز محقق نشده  الحاق به كالن ش
ــت كه اگر الحاق  ــهر داراى مشكالتى اس است .اين ش
ــرعت كم و كاستى هاى  يا استقالل صورت گيرد به س
ــهر داده  ــامان به ش ــده و سرو وس ــهر مرتفع ش آن ش
مى شود.اما پى گيرى شهردارى وشوراى اسالمى شهر 
از ادارات كليدى ، ادامه دارد ، اما هنوز با مخالفت هايى
 روبه روست و الحاق را باتوقف روبرو كرده است .در حال 
حاضر  با عدم استقرارمراكز ادارات ، مشكالت زيادى را 
اين جمعيت سنگين شهر در نقل وانتقال تحمل مى كنند 
ــهر اميدوارند كه در صورت وجود موانع  كه ساكنين ش
براى الحاق به اصفهان، استاندار محترم  تدابيرى اتخاذ 
نمايند با مجوز قانونى از تقسيمات وزارت كشور با الحاق 
بخش هايى از مناطق شرقى شهرستان اصفهان به شهر 
بهارستان كه به جهت وضعيت فضا ،امكانات ،جمعيت  
از استحقاق كاملى در اين زمينه برخوردار است به يك 
شهرستان مستقل تبديل شود تا هم مساله شهر مرتفع 
شود و هم مردم درميان شهر خود  استقرار مراكز ادارى 
ــند و همچنين كالن شهر اصفهان بار  الزم راداشته باش
ــد ، عالوه بران مردم شهر  ــته باش ترافيكى سبك داش
بهارستان متحمل اين همه اياب وذهاب زيان آور نشوند .

خبر 

ــف  ــان اينكه با كش ــان با بي ــى اصفه ــراث فرهنگ ــركل مي مدي
ــان به  ــت اصفه ــزى،  قدم ــاى قلعه ب ــى در تپه ه ــياى ابتداي اش
ــه ارزش  ــه ب باتوج ــش برمى گردد،گفت: ــال پي 50 هزارس
ــكان وجود ــن م ــوزه در اي ــايت م ــكان ايجادس ــزى،  ام قلعه ب

 دارد.
فريدون الهيارى ، با اشاره به اينكه بر اساس شواهد، قدمت زندگى 
ــت كه در برخى منابع  ــيار بيشتر از آن اس در استان اصفهان بس
ــتين بار حدود 25 تا  ــت: براى نخس ــود، اظهار داش مطرح مى ش
ــتان مباركه  ــتاى حسن آباد شهرس ــال پيش در كنار روس 30 س
ــتان شناسى قرار  تپه هاى قلعه بزى مورد كاوش و مطالعات باس

گرفت.
ــياى ابتدايى را  وى افزود: البته پيش از اين مردم محلى وجود اش
در اين تپه به پژوهشگران دانشگاه اصفهان انعكاس دادند و بر اين 
اساس، گروهى زمين شناس براى مطالعه و پيمايش به اين منطقه 
ــى به كاوش در اين  رفتند و در ادامه نيز هيات هاى باستان شناس

منطقه پرداختند.
مديركل ميراث فرهنگى اصفهان،  با اشاره به اينكه اشياى كشف 
ــش برمى گردد،  ــال پي ــده در اين منطقه به 40 تا 50 هزار س ش
ابراز داشت: بر اين اساس، قدمت زندگى در اين استان بسيار بيشتر 
از آن است كه در ابتدا تصور مى شد و يا هنوز در برخى منابع ذكر 

مى شود.
ــار مربوط به دوره ــه بايد توجه كنيم كه اين آث وى ادامه داد: البت
ــتين دست ساز بشرى براى   ميان سنگى است كه ابزارهاى نخس
زندگى در اين دوران را به نمايش مى گذارد و آثار كشف شده ديگر 
به طور مثال در تپه هاى سيلك آثار تمدنى است كه به 7 هزار سال 

پيش مربوط مى شود.
الهيارى در پاسخ به اين سوال كه چرا اين منطقه براى بازديد عموم 
ــت: تپه هاى قلعه بزى از پايگاه هاى  ــت، ابراز داش آماده نشده اس
ــده در آن، تحويل  ــياى كشف ش ــتانى ايران است و اش مهم باس
ــور نگه دارى  ــازن موزه هاى كش ــده و در مخ ميراث فرهنگى ش

مى شود.
ــن منطقه  ــوزه در اي ــايت م ــكان ايجاد س ــرد: ام ــه ك وى اضاف
ــژه  ــاى وي ــد برنامه ريزى ه ــر نيازمن ــن ام ــا اي ــود دارد ام وج

است.
ــتان  ــاره به اينكه در اس ــتان با اش ــراث فرهنگى اس مديركل مي
ــورد توجه قرار  ــتانى زيادى وجود دارد كه بايد م پايگاه هاى باس
ــا اولويت بندى  ــد ابتدا ب ــاس باي ــرد: بر اين اس ــد، تاكيد ك گيرن
ــاص  ــاى خ ــه داراى ظرفيت ه ــدام منطق ــود ك ــخص ش مش
ــايت موزه  ــراى ايجاد س ــت و ظرفيت بهترى ب ــگرى اس گردش

دارد.

قدمت 50 هزار ساله استان اصفهان؛

امكان ايجاد سايت موزه در قلعه بزى

براى پروژه ميدان امام على(ع)
جايزه جهانى خشت طاليى

به شهردارى اصفهان رسيد

كليد توسعه  استان، 
استفاده

 از سرمايه گذارى
 غير دولتى است

ــهر اصفهان گفت: تسخير  ــالمى ش ــوراى اس رييس ش
ــران  ــى اي ــان انقالب ــط جوان ــكا توس ــفارتخانه آمري س
ــرت آنان  ــاله بصي ــى واندى س ــتازى س ــان از پيش نش
ــا امروز  ــد دني ــث ش ــت و باع ــان اس ــه جه ــبت ب نس
ــكا  ــفارتخانه امري ــى س ــت جاسوس ــه ماهي متوج

شود.
ــوراى  ــه علنى ش ــتمين جلس رضا امينى، در صد و هش
ــاره به افزايش نزول  ــهر اصفهان، ضمن اش ــالمى ش اس
بارش هاى آسمانى در روزهاى اخير اظهار كرد: شايسته 
است كه مديران و مسووالن شهرى در سطح كشور تدابير 
ــتاى مديريت و بهره بردارى صحيح از اين  الزم را در راس
ــراى روزهاى آتى و همچنين  آب ها به عنوان منابع آبى ب
ممانعت از بروز مشكالت و خسارت ناشى از حوادثى چون 

سيل انجام دهند.
ــل از ديگر موضوعات مهم  وى بيان كرد: پدافند غيرعام
اين روزها است كه ضرورت توجه و تمركز بر آن به خوبى 
ــاهده مى شود  ــهرى مش در اين روزها و مديريت هاى ش
ــم انقالب نيز ــد رهبر معظ ــور مورد تأكي و اين امر از ام

 است.
ــاره به روز  ــهر اصفهان،  با اش ــوراى اسالمى  ش رييس ش
ــتكبار، روز 13 آبان، افزود: روز 13 آبان ملى مبارزه با اس

ــش از انقالب  ــه واقعه مهم رخ  داده در پي ــاس س  بر اس
ــتين  ــت كه نخس ــده اس ــس از انقالب نامگذارى ش و پ
ــام راحل به دليل  ــه تبعيد حضرت ام واقعه آن مربوط ب
اعتراض به قانون ننگين كاپيتوالسيون است، واقعه دوم 
ــتار بى رحمانه دانش آموزان و نوجوانان توسط رژيم  كش
ستم شاهى پهلوى و حادثه سوم در 13 آبان 58 مربوط به 

تسخير النه جاسوسى آمريكا است.
ــخير النه جاسوسى آمريكا، هويت و  وى با بيان اينكه تس

ماهيت آمريكا را بر همگان مشخص كرد، گفت: به تعبير 
ــفارتخانه آمريكا توسط  ــخير س رهبر معظم انقالب، تس
ــان از پيشتازى سى واندى ساله  جوانان انقالبى ايران نش
ــبت به جهان است، چراكه به تازگى دنيا  بصيرت آنان نس
متوجه سفارتخانه هاى آمريكايى به عنوان النه جاسوسى 

شده است.
ــكا و  ــدن آمري ــوس نامي ــرد: جاس ــح ك ــى تصري امين
ــفارتخانه هاى آمريكا كارى  ــى خواندن س النه جاسوس
شايسته و بايسته است، به گواه تاريخ، هر دولت و ملتى كه 
به آمريكا اعتماد كرد، شكست خورد، كودتا نوژه، تحميل 
8 سال جنگ عليه ملت و نظام ايران و توطئه  هاى به شمار 

حاكى از اين امر است.
ــوان خط  ــام (ره) به عن ــت خط ام ــرد: تثبي وى بيان ك
ــكار  ــاى چهره هاى سازش ــازش ناپذيرى با غرب، افش س
ــى از  ــبكه هاى جاسوس در ابتداى انقالب، بر هم زدن ش
ــخير النه جاسوسى ــتاوردهاى تس جمله مهم ترين دس

 است.

تسخير  النه جاسوسى، هويت و ماهيت آمريكا را
 بر همگان مشخص كرد



ــل اول ــه نيم فص ــد ك ــت مى كن ــى حماي ــى از بازيكن ــز مظلوم پروي
ــارى ليگ برتر ــا در نيم فصل ج ــتقالل بود ؛ ام ــگ14 كمك حال اس  لي
 تا توانسته با ايجاد حاشيه به آرامش اين تيم«حمله» كرده است، آن هم 

در شرايطى كه از نظر فنى عملكردى زير صفر داشته است.
پرويز مظلومى، سرمربى استقالل كه با جدايى قطعى كرار موافقت نكرده 
ــان  ــت. با اين حال آمار نش ــم اس ظاهرا همچنان از حاميان ماندن جاس
ــم كرار  ــى دهد هافبك مذكور هيچ كمكى به آبى ها نكرده است.جاس م
ــود؛ هافبكى  ــم يكى از بهترين ها ب ــى ليگ چهارده ــه ابتداي در 11 هفت
ــاس گل هم برابر  ــايپا زد. چهار پ ــه دو گل به راه آهن و س ــر ك خوش فك
ــتگاه  يازدهم  ــى در ايس ــن عراق ــوان داد. اي ــن و مل ــكان(2) ذوب آه پي
ــد ابراهيمى ــتقالل را براى امي ــوم اس ــه83 پاس گل س ــا در دقيق نه تنه
ــراى آبى ها  ــه33 يك پنالتى هم ب ــس از آن در دقيق ــال كرد كه پ  ارس
ــا امروز- طى 11هفته ــابه ب گرفت. اين هافبك عراقى در مدت زمان مش

ليگ چهاردهم- براى استقالل امير قلعه نويى 9بازى انجام داد در شرايطى 
ــم در دو ديدار پى درپى  كه در 8ديدار، انتخاب اول ژنرال آبى ها بود.جاس
ــتقالل بى كرار 2 بر صفر و يك بر  مقابل نفت و فوالد هم غايب بود تا اس
صفر مغلوب تيم هاى منصوريان و فركى شود. البته اوضاع هميشه با كرار 
ــايى برابر  به كام آبى ها نبود. در نيم فصل دوم اين عراقى دو نمايش تماش
ــپاهان(هفته18) روى پرده آورد و پس از  استقالل صنعتى(هفته17) و س
ــا كارت قرمز دقيقه84 عليرضا  ــد. در واقع كرار بعد از اينكه ب آن محو ش
ــايپا- اخراج شد ديگر به درد استقالل نخورد. اين بازيكن  فغانى- برابر س
ــتگاه19 ليگ14 فقط يك گل برابر  ــازان در ايس بعد از ديدار با خودروس

صبا(هفته28) زد و ديگر هيچ.
نه گل زده، نه پاس گل داده

ــى ليگ هاى چهاردهم  ــن در 11هفته ابتداي ــه عملكرد اين بازيك مقايس
ــان مى دهد روند رو به نزول عملكرد كرار در فصل گذشته  و«جارى» نش
ــرايت كرده است .جاسم در ليگ پانزدهم برخالف  به ليگ پانزدهم نيز س
گذشته نه پاس گل داده و نه پنالتى گرفته است.كرار فقط در دو بازى وارد 
تركيب اصلى استقالل مظلومى شد. اين بازيكن هفته اول ليگ، 81دقيقه 
مقابل سياه جامگان در ميدان حضور داشت و هفته هفتم، 76دقيقه برابر 
راه آهن پيراهن استقالل را بر تن داشت. هافبكى كه حاشيه هايش بيشتر 
ــه ديدار برابر استقالل اهواز ــم آمد، در س ــته هاى فنى اش به چش از داش
(هفته 4)، نفت(هفته 5) و گسترش فوالد (هفته 6) غايب بود. جالب اينكه 

آبى ها بدون كرار از سه بازى يادشده 9 امتياز گرفتند. 
4پاس گل، 2گل و يك پنالتى

ــى، 623دقيقه بازى كرد.  ــش طى 11هفته ابتداي ــم كرار، فصل پي  جاس
ــايپا زد.  ــه راه آهن و س ــده دو گل ب ــك عراقى در مدت يادش ــن هافب اي
ــود. كرار  ــب توجه ب ــود جال ــوع خ ــه در ن ــم داد ك ــاس گل ه ــار پ چه
ــرو  ــاى دقايق29 و 54 خود، خس ــا پاس ه ــه پنجم) ب ــر پيكان(هفت براب
ــتگاه  ــاند، همان طور كه در ايس ــدرى و مهدى كريميان را به گل رس حي
ــراى بيگ زاده  ــن را(49) ب ــر ذوب آه ــتقالل براب ــاس تك گل اس دهم پ
ــل ملوان ــتگاه يازدهم مقاب ــى در ايس ــك عراق ــرد. اين هافب ــال ك ارس
ــا اميد ابراهيمى گل بزند و بعد با پاس  ــاى پنالتى گرفت(33) ت  اول خط
ــه  ــاند. به اين ترتيب مقايس ــهباززاده را به گل برس ــجاد ش خود(83) س
ــان مى دهد كه  عملكرد او در 11هفته ابتدايى ليگ هاى قبلى و جارى نش
ــته است.حال اين  ــكار داش ــم مظلومى تفاوتى آش كرار قلعه نويى با جاس
ــى از بازيكنى حمايت  ــود كه چطور پرويز مظلوم ــش مطرح مى ش پرس
ــتقالل جديد نكرده است؟ در واقع  مى كند كه كوچك ترين كمكى به اس
ــتقالل بود، در نيم فصل  ــى كه نيم فصل اول ليگ14 كمك حال اس هافبك
جارى ليگ برتر تا توانسته با ايجاد حاشيه به آرامش اين تيم«حمله» كرده 
است، آن هم در شرايطى كه از نظر فنى عملكردى زير صفر داشته است.
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سيرى در دنياى ورزش

حمله كرار به آرامش آبى ها؛
اقدام نا به جايى كه دودش
 به چشم استقالل مى رود

ــى 10 روز بيش از  ــر، ط ــى قط ــى دو وميدان ــاى جهان در رقابت ه
ــه رقابت پرداختند  ــور جهان با هم ب ــكار از 100 كش 1200 ورزش
ــان طال، ــب 4 نش ــابقات با كس ــده كاروان ايران در اين مس و پرون

 7 نقره ، 2 برنز و 10 سهميه پارالمپيك بسته شد.
در آخرين روز از رقابت هاى جهانى دو و ميدانى قطر، سامان پاكباز 

به نشان طال و عنوان قهرمانى جهان دست يافت.
ــك، كالس F12  در مصاف با ــاب ديس ــاى پرت ــت ه وى در رقاب
ــر  مت  46 ــى  نهاي ــورد  رك ــت  ثب ــا  ب ــر  ديگ ــكار  ورزش  13
و 20 سانتى متر ضمن دست يابى به نشان طال، به عنوان قهرمانى جهان نيز

 دست يافت.
ــركت داده ــه اين ماده در رقابت هاى پارالمپيك ريو ش ــا ك  از آنج

ــود، نشان طال و نقره اين ماده نيز حائز سهميه پارالمپيك   نمى ش
نخواهد بود. البته پاكباز در روزهاى پيشين با كسب نشان نقره در 

پرتاب وزنه، سهميه پارالمپيك را دريافت كرده بود.
ــان طال، پرونده كاروان ايران در اين  ــب اين نش بدين ترتيب با كس
ــهميه  ــال، 7 نقره ، 2 برنز و 10 س ــان ط ــب 4 نش رقابت ها با كس

پارالمپيك بسته شد.
در رقابت هاى جهانى دو وميدانى قطر، طى 10 روز بيش از 1200 
ــور جهان با هم به رقابت پرداختند و كاروان  ــكار از 100 كش ورزش

ايران نيز با 19 ملى پوش در اين مسابقات حضور يافت.

ــرائيلى رقابت هاى تيراندازى قهرمانى  با صادر نشدن ويزاى ناظر اس
ــى المپيك 35  ــه بين الملل ــات اجرايى كميت ــت، هي ــيا در كوي آس
ــايت فدراسيون جهانى  ــهيمه المپيك اين رقابت ها را لغو كرد.س س
تيراندازى در گزارشى به لغو سهميه  هاى المپيك مسابقات آسيايى 
ــت: ــيون جهانى در اين باره نوش ــايت فدراس ــاره كرد. س كويت اش

ــيون جهانى  ــى المپيك به فدراس ــه  بين الملل ــات اجرايى كميت هي
تيراندازى اعالم كرد سهميه هاى المپيك از مسابقات قهرمانى آسيا 
در كويت گرفته شده است. اين رقابت ها قرار بود بين يكم تا دوازدهم 
ــم بعد از آن گرفته  ــود.اين تصمي ــر 2015 در كويت برگزار ش نوامب
ــد كه يايير داويدوويچ از رژيم صهيونيستى كه قرار بود به عنوان  ش
ــابقات حضور داشته باشد توسط دپارتمان مهاجرت  ناظر در اين مس
كويت موفق به اخذ ويزا نشد.دليل ديگرى كه موجب شد اين اتفاق 
ــت در حال  حاضر  ــى المپيك كوي ــن بود كه كميته  مل ــد اي رخ ده
ــه  بين المللى المپيك در  ــط كميت ــه خاطر دخالت هاى دولت توس ب
ــت كه در  ــت.اين تصميم بدان معناس ــت تعليق قرار گرفته اس حال
ــرار بود بين يك تا  ــيا كه ق جريان برگزارى ر قا بت هاى قهرمانى آس
ــود، هيچ سهميه المپيكى  دوازدهم نوامبر 2015 در كويت برگزار ش
ــيا همچنان  ــق نخواهد گرفت.ر قا بت هاى تيراندازى قهرمانى آس تعل
مى تواند با حفظ شرايط پيشين برگزار شود، اما شرايطى براى اعالم 

تيراندازان راه يافته به المپيك نخواهد داشت.

پايان طاليى كاروان دووميدانى معلوالن ايران 
در قطر

لغو سهميه هاى المپيك تيراندازى آسيا 
به خاطر ويزا ندادن به يك اسرائيلى!

ــت به  ــب پيروزى،  دس ــراى كس ــكاران ب ــى ورزش برخ
ــا ضربه زدن  ــد؛ از توهين به حريف ت ــر كارى مى زنن ه
ــى افراد براى  ــى زندگى مى كنيم كه برخ به او.در جهان
كسب منفعت يا رسيدن به جايگاه و رتبه باالتر، رقيب يا 
همكار خود را كنار مى زنند. آنان اين راه را بهترين روش 
ــريع تر دست  مى دانند چون به چيزى كه مى خواهند س
پيدا مى كنند. متاسفانه اين موضوع در دنياى ورزش نيز 
ــكاران با كنار زدن رقيب شان  وجود دارد. برخى از ورزش
ــان صحنه هاى غير ورزشى  يا ناتوانى در كنترل خشم ش

را به وجود مى آورند.
ــه  ــابقات هفت ــوارن در مس از موتورس ــى  ــت يك حرك
ــر و صداى زيادى به راه  ــته موتوجى پى مالزى س گذش
ــى، رقابت  انداخت. مدافع عنوان قهرمانى، والنتينو روس
ــن موضوع  ــت كه اي ــارك ماركس داش ــا م ــى ب نزديك
ــپانيايى باز  ــو اس ــه لورنس ــد راه براى خورخ ــث ش باع
ــب مقام نخست  ــير كس ــود تا بتواند راحت تر در مس ش
ــد  ــى ايتاليايى از اين موضوع آگاه ش ــرد. روس قرار بگي
ــا وارد كردن  ــود و ب ــلط ش ــت بر اعصابش مس و نتوانس
ــت خارج كرد. حركت  ــه اى به ماركس، او را از پيس ضرب
ــا نماندن  ــى براى ج ــوار ايتالياي ــى موتورس ــر ورزش غي

ــد  ش ــب  موج ــى،  قهرمان ــورس  ك از 
ــود و  ــر ش ــاز از او كس ــه امتي ــا س ت
ــه عنوان  ــيا نيز ب درموتوجى پى والنس

ــاز،  آغ ــط  خ در  ــوار  موتورس ــن  آخري
مسابقه اش را آغاز كند.

ــر  ــاى غي ــن صحنه ه ــاهد چني ــا ش ــا، باره ــا دني ام
ــتى كه از جانب  ــت. يادگارى هاى زش ــى بوده اس ورزش
ــكاران  ورزش ــن  و محبوب تري ــهورترين  مش از  ــى  برخ
ــون و اواندر هاليفيلد،  ــت. مايك تايس بر جاى مانده اس
ــخت  ــنگين وزن جهان كه رقباى سرس ــور س دو بوكس
ــا  ــه 1997 ب ــتم ژووئي ــت و هش ــد، در بيس ــم بودن ه
ــه در ياد همه ماند. ــابقه اى ك يكديگر رقابت كردند، مس
ــل وارد آوردن ضربه هاى  ــد به دلي ــد اول، هاليفيل در ران
ــد. بازى در راند سوم  ــر به حريفش، جريمه ش متعدد س

ــه هاليفيلد  ــون ب ــرى بود كه تايس ــال پيگي در ح
ــش  گوش و  ــد  ش ــك  نزدي

ــون، ــى تايس ــر اخالق ــت غي ــن حرك ــت. اي را گاز گرف
ــه پرداخت  ــرد. او محكوم ب ــس را لكه دار ك ــخ بوك تاري
ــا صفحه از  ــون، صده ــد. تلويزي ــون دالر ش ــه ميلي س
ــر به اين  ــى از نمايش هاى تئات ــى بخش ــريات و حت نش
ــن طريق، ــا از اي ــب بعضى ه ــد و جي ــوع پرداختن موض

ــون  ــس از اين اتفاق، تايس ــال پ ــد. يك س پر از پول ش
ــد و اعالم كرد  ــه شكست ش در چهار بازى، متحمل س
ــال 2004  ديگر نمى تواند به اين حرفه ادامه دهد. در س

هاليفيلد او را بخشيد.
ــه  ــام جهانى 2006 آلمان بين تيم هاى فرانس فينال ج
ــن  ــن الدي ــه 108، زي ــد. در دقيق ــزار ش ــا برگ و ايتالي
ــر و  ــن بازيكن هاى جهان، پر س ــى از بهتري ــدان، يك زي
ــم زد.  ــال را رق ــاى فوتب ــى از دني ــن خداحافظ صداتري
ــن بازى  ــا بارها در اي ــع ايتالي ــزى، مداف ــو ماترات مارك
ــه  ــماره 10 فرانس ــيد. بازيكن ش ــن زيدان را كش پيراه
ــم را مى خواهى  ــه او گفت: اگر پيراهن ــد و ب عصبانى ش
ــى ماتراتزى به  ــه تو مى دهم ول ــان بازى آن را ب در پاي
ــم  ــه، پيش چش ــرد و هافبك فرانس ــن ك ــدان توهي زي
ــا زدن ضربه  ــخ اين توهين را ب ــا بيينده، پاس ميليون ه
ــا كارت قرمز  ــينه ماركو داد. داور زيدان را ب ــر به س س
ــتقيم از بازى اخراج كرد تا يكى از پنج بازيكن برتر  مس
جهان، با حركتى غير ورزشى از فوتبال خداحافظى كند.
ــه زيدان در ــن بار بود ك ــن دومي  اي

ــى از زمين اخراج  ــام جهان  ج
ــوى  ــك فرانس ــد. هافب مى ش
دوران  ــول  ط در 
بازيگرى اش، 
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كرد.  دريافت 

زيدان 

ــودكان عذرخواهى كرد اما  ــال بعد از بزرگان و ك يك س
ــام داده بود،  ــه مقابل ماتراتزى انج ــچ گاه از كارى ك هي
ــال 2012 هنرمندى به نام  ــيمانى نكرد. در س ابراز پش
عادل عبدالصمد،  مسجمه بزرگى از اين صحنه ساخت و 
ماتراتزى هم آن اتفاق را را روى پايش تتو كرد.مسابقات 
فرمول يك نيز شاهد صحنه هاى غير ورزشى زيادى بوده 
است كه مايكل شوماخر در خلق اين تصاوير زشت از ديگران 
ــابقات  ــال 1989 و در مس ــت. س ــه اس ــى گرفت پيش
ــان مي ــديدى  ش ــت  رقاب ــن،  ژاپ ــزرگ  ب ــزه  جاي
ــت.  ــنا برزيلى وجود داش ــوى و س ــت فرانس  آلن پروس
ــت، ضربه اى  ــابقه، پروس ــت دور مانده به پايان مس هف
ــر دو  ــروج ه ــث خ ــرد و باع ــش وارد ك ــه حريف را ب
ــى جهان  ــت، قهرمان ــد و در نهاي ــت ش ــده از پيس رانن
ــن  ــد، در آخري ــال بع ــد س ــيد. چن ــت رس ــه پروس ب
ــتراليا،  ــال 1994 در آداليد اس ــابقه فرمول يك س مس
ــت نزديكى  ــز رقاب ــوماخر ني ــون هيل و ش ــان ديم مي
ــريع تر دور مى زد، راننده آلمانى  ــت. هيل س وجود داش
ــه او زد تا  ــه اى ب ــش ضرب ــردن رقيب ــف ك ــراى متوق ب
هر دو ماشين از پيست خارج شوند. در نهايت، شوماخر 
ــيد اما اين  ــتر به عنوان قهرمانى رس ــا يك امتياز بيش ب
پايان حركت هاى غير ورزشى راننده مشهور آلمانى نبود. 
ــا از اين طريق،  ــم تالش كرد ت ــر ژاك ويانوف ه او براب
ــد و اين حركت،  ــش را متوقف كند ولى موفق نش حريف
ــد، كل امتيازات  ــر اينكه مانع از قهرمانى اش ش عالوه ب
يك فصلش را نيز از دست داد. در سال 2006 مسابقات 
ــوماخر  ــه، در دور پايانى در حالى كه ش ــو فرانس موناك
ــش بود، در  ــپانيايى پي ــو اس ــش فرناندو آلونس از رقيب
ــف كرد تا  ــكاس، اتومبيلش را متوق ــچ اس پي
ــرعت باال دور  ــر رانندگان نتوانند با س ديگ
ــوماخر موجب اعتراض  بزنند. حركت ش
ــالوه بر  ــو ع ــد. آلونس ــت ش ــم رينال تي
ــت اين مسابقات، براى  عنوان مقام نخس
ــى جهان  ــه قهرمان ــال پياپى ب ــن س دومي
ــوارس، مهاجم  ــس س ــدا كرد.لويي ــت پي دس
اروگوئه اى نيز در برخى از بازى ها، حريفانش را 
ــال 2010 و زمانى كه  ــت. در س گاز گرفته اس
ــرد، بازيكن ــازى مى ك ــس ب ــوارس در آژاك س
ــت و از هفت بازى  ــم آيندهوون را گاز گرف تي

محروم شد. او در ديدار تيم هاى ليورپول و چلسى دوباره 
ــالو ايوانوويچ را  ــرد و اين بار برانيس ــن كار را تكرار ك اي
ــش  ــى تيم ــازى از همراه ــوارس 10 ب ــت. س گاز گرف
ــه هم از  ــه  ك او  ــت  حرك ــومين  س ــد.  ش ــروم  مح
ــزار  ــى برگ ــام جهان ــن ج ــت، در آخري ــهورتر اس مش
ــاى اروگوئه  ــدار كه تيم ه ــاد. در آن دي ــده اتفاق افت ش
ــوارس كتف  ــه بودند، س ــم رفت ــه مصاف ه ــا ب و ايتالي
ــن حركت، در  ــت كه اي ــى را گاز گرف ــو كيه لين جورج
ــر  ــبكه هاى اجتماعى س ــال، تلويزيون و ش ــاى فوتب دني
ــوارس از 9 بازى ملى و  ــا كرد. س ــداى زيادى به پ و ص
ــال  ــه فوتب ــوط ب ــت مرب ــه فعالي ــاه از هرگون ــار م چه
ــال، سوارس  ــتان آن س ــلونا در تابس ــد. بارس محروم ش
ــرار احتمالى اين  ــدن از تك ــع ش ــراى مان ــد و ب را خري
ــناس برد. مهاجم بارسلونا  ــوارس را نزد روانش اتفاق، س
ــيمانى  ــود بر روى كيه لينى ابراز پش ــا از حركت خ باره
ــاهد صحنه هاى  ــز ش ــكتبال NBA ني ــرده است.بس ك
در   1991 ــال  س در  ــت.  اس ــوده  ب ــى  ورزش ــر  غي
ــارون  ــاز، كارل م ــت و يوتاج ــاى ديتروي ــدار تيم ه دي
ــا آرنجش  ــت ب ــن ديتروي ــردن بازيك ــف ك ــراى متوق ب
ــاس زد و موجب  ــى توم ــه محكمى به صورت عيس ضرب
ــه خورد.  ــوس 40 بخي ــورت تام ــد. ص مصدوميتش ش
ــرس و ديترويت  ــال 2004 نيز تيم هاى اينديان پيس س
ــان آن بازى،  ــد و در جري ــه مصاف هم رفتن ــتون ب پيس
ــا هم درگير  ــت و بن والك ب ــرى ميان رون آرتس درگي
ــوا كردند  ــا يكديگر دع ــر دو تيم ب ــان ه ــدند. بازيكن ش
ــاگران نيز  ــمت تماش ــرى به س ــن درگي ــه، اي و در ادام

كشيده شد. 
ــن از هر دو تيم محروم و 11 ميليون  ــت 9 بازيك در نهاي
ــال و در ورزشى ديگر،  ــدند.در همين س دالر جريمه ش
ــود ديد. در  ــى به خ ــا بار ديگر صحنه اى غير ورزش دني
ــوور كانوك و  ــخ، تيم هاى ونك ــى روى ي ــابقات هاك مس
ــورادو آواالنچ به مصاف يكديگر رفتند كه در آخرين  كول
ــتيو مور ضربه زد و  ــر اس دور، برتوزى پس از اينكه به س
ــد، روى بازيكن حريف افتاد.  موجب بيهوش شدن او ش
ــه مهره مور شكست و صورتش به داليل سايش با يخ  س

دچار پارگى شد، همچنين به مغزش آسيب رسيد.
ــاى هاكى  ــا او از دني ــد ت ــا باعث ش ــن مصدوميت ه اي
خداحافظى كند. برتوزى نيز تنها از 20 بازى محروم شد.

ديدارهاى هفته يازدهم  ليگ برتر در حالى به پايان رسيد 
كه تيم هاى سپاهان، قهرمان و تراكتورسازى، نايب قهرمان 
ــته ليگ، همچنان در بحران نتيجه گيرى قرار  فصل گذش
داشته و هنوز نتوانسته اند به وضعيت خود در اين رقابت ها 
سروسامان دهند. هفته يازدهم از رقابت هاى فوتبال ليگ 
برتر باشگاه هاى كشور با برگزارى هشت ديدار در روزهاى 
جمعه و شنبه به پايان رسيد. درحاليكه در مهم ترين ديدار 
ــپوليس با گل دقيقه 90+5 ــه و حتى نيم فصل، پرس هفت
ــت  ــرد اما با از دس ــت فرار ك ــون از شكس ــرى بنگتس ج
ــه دوم جدول  ــم به نيم ــن بازى، بازه ــاز اي دادن 2 امتي
ــپوليس كه به لطف دو پيروزى متوالى  ــقوط كرد.پرس س
ــقوط ــاوى س در ليگ تا رده هفتم باال آمده بود، با اين تس
 دو پله اى در جدول داشت. استقاللى ها هم با از دست دادن
2 امتياز حساس نخستين ديدار از هفته يازدهم، تا آستانه 
از دست رفتن صدر پيش رفتند ولى به لطف متوقف شدن 
استقالل خوزستان در زمين نفت تهران، همچنان جايگاه 

نخست در جدول را حفظ كردند.
ــترش فوالد  ــابقات با پيروزى پرگل گس روز دوم از اين مس
ــان تبريزى  ــد. ميزب ــهد آغاز ش ــر پديده مش ــز براب تبري
ــروزى،  ــا اين پي ــگ، ب ــى در لي ــاوى متوال ــس از 3 تس پ
ــه رتبه پنجم  ــت و ب ــود 3 پله اى در جدول ليگ داش صع
ــه هفته موفق  ــهد، سايپا پس از س ــيد. سپس در مش رس
ــد به پيروزى دست يابد. شاگردان مجيد جاللى كه در ش
دو بازى گذشته يك تساوى و 2 باخت را تجربه كرده و تا رده 

ــقوط كرده بودند، به لطف اين برد به جايگاه هفتم  نهم س
ــيدند. فوالدخوزستان كه هفته پيش نخستين بردش  رس
ــت آورد،  ــياه جامگان به دس ــارى را برابر س ــل ج در فص
ــا كه در  ــت داد. ملوانى ه ــه شكس ــوان تن ب ــه مل در خان
ــت  ــك شكس ي و  ــاوى  تس ــود 3  ــته خ ــازى گذش 4ب
ــدودى به آرامش  ــت آورده بودند، با اين برد تا ح ــه دس ب

ــود را به  ــه اى، خ ــود 3 پل ــا صع ــن ب ــيدند. همچني رس
ــاوى در دربى  ــاندند.پس از تس ــدول رس ــه باالى ج نيم
ــران بود،  ــگاه تختى ته ــه نگاه ها به ورزش ــت، هم پايتخ
ــر مقابل  ــا برد يك صف ــتان ب ــتقالل خوزس جائى كه اس
ــد اما در  ــت به صدرجدول برس نفت تهران هم مى توانس
ــانس بزرگ را به راحتى  ــد تا اين ش خانه نفت متوقف ش

ــه، صباى قم  ــازى جذاب هفت ــددر ديگر ب ــت بده از دس
ــا از توقف  ــد ت ــازى پيروز ش ــل تراكتورس ــه مقاب در خان
ــه رده چهارم  ــيدن ب ــپاهان، براى رس ــه س ــارج از خان خ
ــازى كه هفته پيش برد 4 بر يك  استفاده كند. تراكتورس
ــت  ــاوى 4 بر 4 عوض كرد، با اين شكس در خانه را با تس
ــد.در  ــه اى در جدول، دوباره وارد بحران ش ــقوط 4 پل و س
ــم جوان خود  ــش مهاج ــان هم ذوب آهن با درخش اصفه
ــن را در هم كوبيد و با  ــى كاوه رضايى با 4 گل راه آه يعن
ــيد.  ــوم را تحكيم بخش اين پيروزى جايگاهش در رده س
ــپوليس در ــاس با پرس ــتانه ديدار حس ــرد در آس ــن ب اي
ــيار باال  رقابت هاى جام حذفى، روحيه تيم اصفهانى را بس
ــب دومين باخت متوالى، در برد. همچنين راه آهن با كس
ــع  ــه جم ــن ب ــر رفت ــا خط ــد ت ــيزدهم باقى مان  رده س
ــاس كند.آخرين  ــتان را بيش از پيش احس فانوس به دس
ــين  ــع عنوان قهرمانى و قعرنش ــابقه هفته، بين مداف مس
ــا در بحران  ــن روزه ــپاهان كه اي ــد. س ــگ برگزار ش لي
عدم نتيجه گيرى قرار دارد و آخرين بردش به هفته پنجم 
ــت سنگين هفته پيش در خانه  بر مى گردد، پس از شكس
ــود با برترى مقابل ديگر  ــتقالل تهران، اميدوار ب مقابل اس
ــامان دهد.  آبى پوش ليگ در اهواز، به وضعيت خود سروس
ــا حتى تا مرز پيروزى در اين بازى پيش رفتند اما فراز  آنه
ــپاهان در دقيقه 81 از روى  ــوبى با بازكردن دروازه س آش
ــان در بحران ــم اصفهانى را همچن ــه پنالتى، اين تي نقط

 نگه داشت.

ــد  ش ــب  موج ــى،  قهرمان ــورس  ك از 
ــود و  ــر ش ــاز از او كس ــه امتي ــا س ت
ــه عنوان  ــيا نيز ب درموتوجى پى والنس

ــاز،  آغ ــط  خ در  ــوار  موتورس ــن  آخري
مسابقه اش را آغاز كند.

ــر  ــاى غي ــن صحنه ه ــاهد چني ــا ش ــا، باره ــا دني ام
ــتى كه از جانب  ــت. يادگارى هاى زش ــى بوده اس ورزش
ــكاران  ورزش ــن  و محبوب تري ــهورترين  مش از  ــى  برخ
ــون و اواندر هاليفيلد،  ــت. مايك تايس بر جاى مانده اس
ــخت  ــنگين وزن جهان كه رقباى سرس ــور س دو بوكس
ــا  ــه 1997 ب ــتم ژووئي ــت و هش ــد، در بيس ــم بودن ه
ــه در ياد همه ماند. ــابقه اى ك يكديگر رقابت كردند، مس

ــل وارد آوردن ضربه هاى  ــد به دلي ــد اول، هاليفيل در ران
ــد. بازى در راند سوم  ــر به حريفش، جريمه ش متعدد س

ــه هاليفيلد  ــون ب ــرى بود كه تايس ــال پيگي در ح
ــش  گوش و  ــد  ش ــك  نزدي

ــتقيم از بازى اخراج كرد تا يكى از پنج بازيكن برتر  مس
جهان، با حركتى غير ورزشى از فوتبال خداحافظى كند.
ــه زيدان در ــن بار بود ك ــن دومي  اي

ــى از زمين اخراج  ــام جهان  ج
ــوى  ــك فرانس ــد. هافب مى ش
دوران  ــول  ط در 
بازيگرى اش، 
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بــــــــــار

ــز  قــــرم ــارت  كـ
كرد.  دريافت 

زيدان 

پايان حركت هاى غير ورزشى راننده مشهور آلمانى نبود. 
ــا از اين طريق،  ــم تالش كرد ت ــر ژاك ويانوف ه او براب
ــد و اين حركت،  ــش را متوقف كند ولى موفق نش حريف
ــد، كل امتيازات  ــر اينكه مانع از قهرمانى اش ش عالوه ب

يك فصلش را نيز از دست داد. در سال 
ــوماخر  ــه، در دور پايانى در حالى كه ش ــو فرانس موناك
ــش بود، در  ــپانيايى پي ــو اس ــش فرناندو آلونس از رقيب
ــف كرد تا  ــكاس، اتومبيلش را متوق ــچ اس پي
ــرعت باال دور  ــر رانندگان نتوانند با س ديگ
ــوماخر موجب اعتراض  بزنند. حركت ش
ــالوه بر  ــو ع ــد. آلونس ــت ش ــم رينال تي
ــت اين مسابقات، براى  عنوان مقام نخس
ــى جهان  ــه قهرمان ــال پياپى ب ــن س دومي
ــوارس، مهاجم  ــس س ــدا كرد.لويي ــت پي دس
اروگوئه اى نيز در برخى از بازى ها، حريفانش را 

ــال  ــت. در س گاز گرفته اس
ــرد، بازيكن ــازى مى ك ــس ب ــوارس در آژاك س

ــت و از هفت بازى  ــم آيندهوون را گاز گرف تي

ــوروزى را  ــوم هادى ن ــاد مرح ــى ي ــلمان، در پيام ــن مس  محس
گرامى داشت. هافبك تيم پرسپوليس پس از دربى روز جمعه در 
صفحه اجتماعى اش نوشت: «كاپيتان جات خيلي خالي بود همه 
ــنگ تموم گذاشتن روحت شاد. اينو بدون، بچه ها امسال  برات س

يك جام برات كنار گذاشتن خيالت راحت.»

لنز دوربين

واحد مزايده گزار: مركز بهداشت شماره دو اصفهان هادى، يك جام برايت كنار گذاشتيم
ــان يك به صورت اجاره بهاى  ــبانه روزى رهن موضوع مزايده:واگذارى مركز ش

ماهيانه
مبلغ تضمين شركت در مزايده: 150/000/000 ريال. 

نوع تضمين شركت در مزايده: فيش واريزى يا ضمانتنامه معتبر بانكى. 
مدت تضمين شركت در مزايده: جهت ضمانتنامه بانكى سه ماه. 

ــناد مزايده: از روز دوشنبه مورخ 1394/8/11 لغايت روز شنبه  تاريخ توزيع اس
مورخ 1394/8/16. 

ــگاه علوم  ــناد مزايده: 1- اصفهان - خيابان هزار جريب - دانش محل توزيع اس
پزشكى - ستاد مركزى - ساختمان شماره سه - طبقه اول - اتاق203- واحد 
ــيخ مفيد - جنب  ــيون مناقصات. 2- اصفهان - فلكه فيض - چهارراه ش كميس
مركز بهداشتى درمانى مالهادى سبزوارى - مركز بهداشت شماره دو اصفهان. 
ــنبه مورخ  ــده به صورت حضورى: روز دوش ــناد مزاي آخرين مهلت تحويل اس
ــگاه علوم پزشكى و خدمات  1394/8/25 به آدرس: خيابان هزارجريب - دانش
ــاختمان شماره يك - دبيرخانه مركزى.  ــتى درمانى استان اصفهان - س بهداش
زمان و محل بازگشايى پيشنهادهاى رسيده: روز چهارشنبه مورخ 1394/8/27 

راس ساعت 10 در ستاد مركزى دانشگاه علوم پزشكى. 

آگهـى مـزايده عمـومى 

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى 
درمانى استان اصفهان

م الف:22072

بازى با پرسپوليس فينال است
ــپوليس فينال  ــدار با پرس ــن اصفهان گفت: دي ــال ذوب آه ــان تيم فوتب كاپيت
ــر  ــروزى 4 ب ــورد پي ــب زاده، در م ــت.مهدى رج ــى اس ــام حذف زودرس در ج
ــالش مى كنيم  ــت آورديم. ت ــه دس ــت: برد خوبى ب ــل راه آهن گف ــر مقاب صف
ــش ــورس قهرمانى بمانيم.وى در مورد درخش ــان در جدول ليگ در ك همچن
ــى  ــا فضاي ــم م ــبختانه در تي ــت: خوش ــن گف ــوان در ذوب آه ــان ج  بازيكن
ــا  م ــم  تي ــد.  كنن ــرفت  پيش ــد  مى توانن ــان  بازيكن ــه  ك دارد  ــود  وج
ــت  ــر حواس مان به بازيكنان جوان هس ــم  حدادى ف ــيه ندارد و من و قاس حاش
ــان ذوب آهن  ــر مى كنيم.كاپيت ــا منتش ــه جوان تره ــان را ب ــات خودم و تجربي
ــنبه گفت: ــى در روز چهارش ــام حذف ــپوليس در ج ــا پرس ــازى ب ــورد ب در م
ــود مدعى  ــابقه پيروز ش ــت. و هر تيمى كه در اين مس ــختى اس بازى خيلى س
ــته در  ــويم. فصل گذش ــم در اين بازى پيروز ش ــت. ما مى خواهي ــى اس قهرمان
ــم به فينال  ــم مى خواهيم باز ه ــديم. در اين فصل ه ــى قهرمان ش ــام حذف ج
ــت و هر دو تيم محتاط ــيار سختى اس ــيم.رجب زاده تصريح كرد: بازى بس برس
ــود و فقط نتيجه مهم است نه برترى   بازى مى كنند زيرا يك تيم بايد حذف ش

در مالكيت توپ يا آمار بازى.

ضربه زيدان و حركت غير ورزشى تايسون؛

پيـروزى به هـر قيمتى!

هفته يازدهم ليگ برتر؛
بحـران ادامه دار سپاهـان در ليگ برتر
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

ــت و خودنمايى ، واكنشى در  يكى از عوامل خوشبختى ساده زيستى اس
برابر احساس حقارت واقعى يا خيالى و يا جبران آن است.اما اين تنها راز 

نيست...
1- يكى از عظيم ترين اسرار عشق و محبت اين است كه بياموزيد چگونه 
آرمان ها و انديشه هاى ناهماهنگ را از ذهن خود بزداييد و همواره آرزويى 
را تصور كنيد كه صادقانه مى خواهيد ؛ نه آن چرا كه فكر مى كنيد شايد 

بتوان به دست آوريد.
ــكالت  ــويم كه مش اگر نيم نگاهى به اطراف مان بيندازيم متوجه مى ش
زندگى همواره ما را در خود احاطه كرده است. گسترش زندگى ماشينى و 

مدرنيسم، مسايل پيچيده تر و حادترى را پيش روى ما مى گذارد.
ــدايدى مواجه مى  ــا مصائب و ش ــول دوران زندگى خود ب همه ما در ط
ــوار بوده و گاها برخى از آنها  شويم كه بعضا حل آنها براى مان بسيار دش
ــيارى از اين  ــل ايجاد بس ــود ما نيز دلي ــدنى جلوه مى كنند. خ حل نش

مشكالت بوده و ناخواسته و يا ندانسته موجب افزايش آنها شده ايم.
 2- ما در انديشيدن به گذشته دردناك مان، تصور مى كنيم كه چنانچه 
خاطرات تلخ گذشته مان را براى خود يا دوستان مان تعريف كنيم، از غم 
و اندوه مان مى كاهد و موجب شادى روح و سبك تر شدن بار اندوهناك 

درونى مان مى گردد.
ــوده و بازگويى آنچه كه به صورت ناگوار  در صورتى كه موضوع برعكس ب
ــيار غمناك بوده و  ــت، بس ــته برايمان رخ داده اس و مرارت بار در گذش
تصويرسازى مجدد آنها فقط باعث زنده شدن آن خاطرات و شروع دوباره 

حزن و افسردگى و رنج و نقاهت روحى و جسمى ما خواهد بود.
 3-  هيچگاه خود را مسوول حوادثى كه امكان كنترل آن را نداشته ايد 
ــراب و نگرانى، آينده نگرى  ــى ما فكر مى كنيم اضط قلمداد نكنيد . گاه
است. دشمنان انسان تنها در درون خود او هستند. ما مى توانيم گذشته را 

داشته باشيم ولى در محاصره اش نباشيم و در آن غرق نشويم.
ــته باشيد زيرا حاالت  ــه صورتى آرام و باوقار داش  4- سعى كنيد هميش
صورت عميقا بر شخصيت و حاالت روانى تاثير مى گذارد. اگر لبخند بزنيم 
ــته باشيم در نهايت شادى را  و سعى كنيم هميشه چهره اى متبسم داش
لمس خواهيم كرد، ولى اگر تمام مدت چهره اى عبوس و غمزده به خود 

بگيريم مدتى نمى گذرد كه از نظر روحى پريشان و خمود مى شويم.
 5-  هيچگاه نبايد احساس و نگرش منفى نسبت به شخصيت خود داشته 
باشيد. يادمان باشد آينده همين امروز است. همه كسانى كه كار امروز را 
ــم دوخته اند و نگران هستند، بى جهت  كنار گذاشته اند و به آينده چش
نيروى خود را از بين مى برند و آرامش امروز را با تصور مشكالتى كه با فردا 

مى آيد، بهم مى زنند.
ــاس نگرانى و  ــه طور دايم احس ــاد كمتر از افرادى كه ب معموال افراد ش
ــته از افرادى كه بعد روشن و  بدبختى مى كنند بيمار مى شوند و آن دس
مثبت زندگى را مى بينند كمتر احتمال دارد كه دچار فشار روانى شوند و 
ــود كه وضع بد چون ديوارى سنگى  ــبب مى ش ــخت س انديشه هاى س
ــق را به بند نكشيد. بگذاريد  ــق بورزيد اما عش برجابماند. به يكديگر عش
ميان با هم بودن تان فضايى و فاصله اى باشد، با يكديگر بخوانيد و شادمان 

باشيد، اما بگذاريد هريك از شما تنها باشد.                                
                                                                                                                           ادامه دارد ...

صيادى ضعيف را ماهى قوى به دام اندر افتاد.
طاقت حفظ آن نداشت ماهى بر او غالب آمد و دام از دستش در ربود 

و برفت.
ــش كردند كه چنين صيدى در  ديگر صيادان دريغ خوردند و مالمت

دامت افتاد و ندانستى نگاه داشتن.
گفت اى برادران چه توان كردن؟

مرا روزى نبود و ماهى را همچنان روزى مانده بود. صياد بى روزى در 
دجله نگيرد و ماهى بى اجل بر خشك نميرد.

بهلول در نزد خليفه
روزى بهلول، پيش خليفه  هارون الرشيد  نشسته بود . جمع زيادى 
ــول ، خليفه هوس كرد ــه بودند . طبق معم از بزرگان خدمت خليف

 سر به سر بهلول بگذارد. 
ــه ــل خليف ــبى از اصطب ــيهه اس ــداى ش ــگام ص ــن هن در اي

بلند شد.
خليفه به مسخره به بهلول گفت:

برو ببين اين حيوان چه مى گويد ، گويا با تو كار دارد.
بهلول رفت و بر گشت و گفت:

اين حيوان مى گويد:
ــت با اين خر ها نشسته اى. زودتر از اين  مرد حسابى حيف از تو نيس

مجلس بيرون برو.
ممكن است كه : خريت  آنها در تو اثر كند.

شعرحكايت

عشق مى ارزد

به خدا عشق به رسوا شدنش مى ارزد
و به مجنون و به ليال شدنش مى ارزد
دفتر قلب مرا وا كن و نامى بنويس
َسَنِد عشق، به امضا شدنش مى ارزد
گر چه من تجربه اى از نرسيدن هايم

كوشش رود به «دريا» شدنش مى ارزد
كيستم؟ باز همان آتش سردى كه هنوز
حتم دارد كه به اِحيا شدنش مى ارزد
با دو دسِت تو فرو ريختِن َدم به َدَمم

به همان لحظه ى برپا شدنش مى ارزد
دل من در سبدى، عشق به «نيل» تو سپرد
نگهش دار، به «موسى» شدنش مى ارزد

سالها گر چه كه در پيله بمانَد غزلم
صبِر اين ِكرم به زيبا شدنش مى ارزد

بنويسيد به ديوار سكوت
عشق سرمايه هر انسان است
بنشانيد به لب حرف قشنگ

حرف بد وسوسه شيطان است
و بدانيد كه فردا دير است

و اگر غصه بيايد امروز
تا هميشه دلتان درگير است
پس بسازيد رهى را كه كنون

تا ابد سوى صداقت برود
و بكاريد به هر خانه گلى

كه فقط بوى محبت بدهد

كاريكاتور(صرفه جويى در مصرف گاز)

جواب سودوكو  شماره 1717سودوكو  شماره 1719

جواب معما 1717معما 1719

ــازه اى را توى مغازه  ــت ت يك روز قصابى گوش
ــر مغازه  ــمت ديگ ــود و به س ــرده ب ــزان ك آوي
ــا  ــه ى محل هم كه از دور تماش رفته بود ، گرب
ــود ، آرام  ــاده ب ــش آب افت ــرد و دهان ــى ك م
ــتش  ــاند ولى دس ــه مغازه رس ــود را ب آرام خ
ــود  ــزان ب ــت از آن آوي ــه گوش ــى ك ــه قالب ب

نمى رسيد .
ــت را  ــاب روى آن گوش ــه قص ــه اى را ك تخت
ساطورى مى كرد زير پايش گذاشت ولى تخته 
چرب بود و گربه به زمين افتاد . چند بار كه اين 

كار را امتحان كرد موفق نشد . 
ــت  ــاب پا به فرار گذاش ــره با ديدن قص و باالخ
ــن كه ضايع  ــود براى اي ــده ب و چون موفق نش
ــوى بينى اش  ــتش را جل ــد ، دس ــده باش نش
ــت بو  ــف اين گوش ــف پي ــت: پي ــت و گف گرف

مى دهد!
ــى از كارى  ــرگاه كس ــد ه ــه بع ــت ب از آنوق
ــا چيزى  ــد و ي ــر نمى آي ــده اش ب ــه از عه ك
ــى  گوي ــد  ب ــت  نيس ــارش  اختي در  ــه  ك
ــد !                                                                                                                                                 ــى برن ــكار م ــل را ب ــن َمَث ــد اي ــى كن م

- قتل نخست: خانم قرمز + چاقو + آشپزخانه
- قتل دوم: آقاى ارغوانى + طناب + فرودگاه

ــبال +  ــوم: آقاى آبى + چوب بيس - قتل س
كتابخانه

ــلحه گرم  ــارم: خانم بنفش + اس - قتل چه
+ موزه

يه آمار گير ميره در يه خونه اى و راجع به خودش 
و بچه هاش سوال ميكنه.

طرف ميگه: براى سن بچه هام يه معما ميگم بايد 
حلش كنى تا سنشون رو پيدا كنى. من سه پسر 
دارم كه حاصل ضرب سن اونا ميشه 36 و حاصل 
جمع سنشون 2 تا از شماره پالك همسايه سمت 

راستى كمتره.
ــه و ميگه: با اين  ــه خورده فكر ميكن آمار گيره ي
اطالعات نميتونم حلش كنم ميشه يه راهنمايى 
بكنين. صابخونه ميگه: پسر بزرگترم حلوا شكرى 
عقاب خيلى دوست داره!!!  و آمارگيره مساله رو 

حل ميكنه.
حاال شما مى تونين بگين سن بچه ها به ترتيب 

چند بوده؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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گربه دستش به گوشت نمى رسيد، مى گفت بو مى ده !

داستان كوتاه

ــتيم كه ما بچه ها خيلى  زمانى  در بچگى باغ انار بزرگى داش
ــهر طاقت فرسا مى  ــتيم. تابستونا كه گرماى ش دوست داش
ــه اين باغ خوش  ــد، براى چند هفته اى كوچ مى كرديم ب ش
آب و هوا كه حدودا 30 كيلومترى با شهر فاصله داشت، اكثرا 
ــدن و با بچه  ــم براى چند روزى ميوم فاميل هاى نزديك ه
ــون، در اين باغ مهمون ما بودن، روزهاى بسيار خوش  هاش
ــاغ گذرونديم، اما خاطره اى كه  و خاطره انگيزى ما در اين ب
مى خوام براتون تعريف كنم، شايد زياد خاطره خوشى نيست 

اما درس بزرگى شد براى من در زندگيم.
ــه فاميل اون جا  ــهريور بود، هم  تا جايى كه يادمه، اواخر ش
ــيده بود، 9-8  جمع بودن، چون وقت جمع كردن انارها رس
ــتر نبود. اون روز تعداد زيادى از كارگران بومى  ــالم بيش س
ــده بودن، ما بچه ها هم  ــت انار در باغ ما جمع ش براى برداش
طبق معمول مشغول بازى كردن و خوش گذروندن بوديم! 
بزرگ ترين تفريح ما در اين باغ، بازى گرگم به هوا بود. اون هم 
به خاطر درختان زياد انار و ديگر ميوه ها و بوته هاى انگورى كه 
در اين باغ وجود داشت، بعضى وقت ها مى تونستى، ساعت ها 

قايم بشى، بدون اين كه كسى بتونه پيدات كنه!
 بعد از ناهار بود كه تصميم به بازى گرفتيم. من زير يكى از اين 
ــده بودم كه ديدم يكى از كارگراى جوان تر،  درختان قايم ش
در حالى كه كيسه سنگينى پر از انار در دست داشت، نگاهى 
به اطرافش انداخت و وقتى مطمئن شد كسى اون جا نيست، 
شروع به كندن چاله اى كرد و بعد هم كيسه انارها رو در اون 
چاله گذاشت و دوباره اين چاله رو با خاك پوشوند، دهاتى ها 
اون زمان وضعشون خيلى اسفناك بود و با همين چند تا انار 

دزدى، هم دلشون خوش بود!
 با خودم گفتم، انارهاى ما رو مى دزدى؟! صبر كن، باليى سرت 
بيارم كه ديگه از اين غلط ها نكنى! بدون اين كه خودم رو به 
اون شخص نشون بدهم به بازى كردن ادامه دادم. به هيچ كس 
هم چيزى در اين مورد نگفتم! غروب كه همه كارگرها جمع 
ــون رو از بابا بگيرن، من هم  شده بودن و مى خواستن مزدش
ــيد به كارگرى كه انارها رو زير خاك  اون جا بودم، نوبت رس
ــخص بود كه  قايم كرده بود، پدر در حال دادن پول به اين ش

من با غرور زياد با صداى بلند گفتم: بابا من ديدم كه على  اصغر، 
انارها رو دزديد و زير خاك قايم كرد! جاشم مى تونم به همه 
نشون بدم، اين كارگر دزده و شما نبايد بهش پول بدين! پدر 
ــو روى كسى بلند  خدا بيامرز ما هيچ وقت در عمرش دستش
نكرده بود. برگشت به طرف من، نگاهى به من كرد، همه منتظر 
عكس العمل پدر بودن. بابا اومد پيشم و بدون اين كه حرفى 
بزنه، يه سيلى زد تو صورتم و گفت برو دهنتو آب بكش، من 
ــا رو اون جا چال كنه،  ــر گفته بودم، اناره خودم به على اصغ
ــتون! بعدش هم رفت پيش على اصغر، گفت شما  واسه زمس
ببخشش، بچه است، اشتباه كرد. پولشو بهش داد، 20 تومان 
هم گذاشت روش، گفت اين هم به خاطر زحمت اضافه ات! 

من گريه كنان رفتم تو اطاق، ديگه هم بيرون نيومدم!
ــيد، گفت  ــم، صورتمو بوس ــه رفتن، بابا اومد پيش  كارگرا ك

ــو زندگيت  ــم! اما اين ت ــتم ازت عذر خواهى كن مى خواس
هيچ وقت يادت نره كه هيچ وقت با آبروى كسى بازى نكنى. 
على اصغر كار بسيار ناشايستى كرده، اما بردن آبروى مردى 

جلوى فاميل و در و همسايه، از كار اون هم زشت تره.
 شب على اصغر اومد. سرشو انداخته بود پايين و ايستاده بود 
پشت در. كيسه اى دستش بود، گفت اينو بده به حاج آقا، بگو 

از گناه من بگذره.
 كيسه رو كه بابام باز كرد، ديديم كيسه اى كه چال كرده بود 

توشه، به اضافه همه پول هايى كه بابا بهش داده بود...
 امام على(عليه السالم) به مالك اشتر:

 اى مالك!
 اگر شب هنگام كسى را در حال گناه ديدى، فردا به آن چشم 

نگاهش مكن. شايد سحر توبه كرده باشد و تو ندانى.

ــروع كالس درس، ليواني پر از آب به دست گرفت. آن  استادي در ش
را باال گرفت كه همه ببينند. بعد از شاگردان پرسيد: به نظر شما وزن 

اين ليوان چقدر است؟
شاگردان جواب دادند نمي دانيم.

ــاً وزنش  ــي دانم دقيق ــدون وزن كردن نم ــم ب ــتاد گفت: من ه اس
ــت: اگر من اين ليوان آب را چند  ــوال من اين اس چقدراست. اما س

دقيقه همين طور نگه دارم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟
شاگردان گفتند: هيچ اتفاقي نمي افتد.

استاد پرسيد: خوب، اگر يك ساعت همين طور نگه دارم، چه اتفاقي 
مي افتد؟

يكي از شاگردان گفت : دست تان كم كم درد مي گيرد.
حق با توست. حاال اگر يك روز تمام آن را نگه دارم چه؟

ــت تان بي حس مي شود.عضالت  شاگرد ديگري جسارتاً گفت: دس
به شدت تحت فشار قرار مي گيرند و فلج مي شوند. و مطمئنا كارتان 

به بيمارستان خواهد كشيد! و همه شاگردان خنديدند.
استاد گفت: خيلي خوب است. ولي آيا در اين مدت وزن ليوان تغيير 

كرده است؟
شاگردان جواب دادند: نه

پس چه چيز باعث درد و فشار روي عضالت مي شود؟ درعوض من 
چه بايد بكنم؟

شاگردان گيج شدند. يكي از آنها گفت: ليوان را زمين بگذاريد.
استاد گفت: دقيقاً! مشكالت زندگي هم مثل همين است. اگر آنها را 
چند دقيقه در ذهن تان نگه داريد، اشكالي ندارد. اگر مدت طوالني 
تري به آنها فكر كنيد، به درد خواهند آمد. اگر بيشتر از آن نگه شان 
ــام كاري نخواهيد بود.  ــي كنند و ديگر قادر به انج داريد، فلج تان م
ــت. اما مهم تر آن است كه در  فكركردن به مشكالت زندگي مهم اس
ــن بگذاريد. به اين ترتيب  ــر روز و پيش از خواب، آنها را زمي پايان ه
ــوي بيدار  ــرحال و ق ــي گيريد، هر روز صبح س ــار قرار نم تحت فش
مي شويد و قادر خواهيد بود از عهده هر مسئله و چالشي كه برايتان 

پيش مي آيد، برآييد!
ــد كه ليوان آب را همين امروز زمين بگذاري.  دوست من، يادت باش

زندگي همين است... 

 صياد ضعيف و ماهى قوى

آيا مى دانستيد كه گوش و بينى در تمام طول عمر انسان در حال 12 راز موفقيت در زندگى (بخش اول) 
رشد مى باشند و بزرگتر مى شوند؟

آيا مى دانستيد كه شش چپ، اندكى از شش راست كوچكتر است 
تا فضاى كافى براى قرارگيرى قلب فراهم آيد؟

ــال 1980 توسط سونى و فيليپس  آيا مى دانستيد كه CD در س
اختراع شد؟

آيا مى دانستيد كه اولين استفاده از دستگاه فكس در سال 1843 
انجام شد؟

آيا مى دانستيد كه مقاومت موش صحرايى در برابر بى آبى بيشتر 
از شتر است؟

ــتيد كه جمعيت ميمون هاى هند بالغ بر 50 ميليون  آيا مى دانس
است؟

آيا مى دانستيد كه 350 هزار نوع كفشدوزك در جهان وجود دارد؟
ــابه هاى زرد رنگ، زيانبارتر از نوشابه هاى  آيا مى دانستيد كه نوش

سياه رنگ هستند؟
آيا مى دانستيد اعصابي كه در بدن شما وجود دارد به اندازه فاصله 

زمين تا ماه است؟
ــان ميتواند خون را 10 متر به بيرون  آيا مى دانستيد كه قلب انس

پرتاب كند؟
ــتيد كه ركورد ضربه زدن به توپ پيگ پنگ در مدت  آيا مى دانس

زمان 60 ثانيه 173 ضربه است؟
ــتيد كه در هر ثانيه 5000 بيليون بيليون الكترون به  آيا مى دانس

صفحه تلويزيون برخورد ميكند تا تصوير را ايجاد كند؟
ــت ذرات ريز و  ــان قادر اس ــك كوه آتشفش ــتيد كه ي آيا مى دانس

گردوغبار را تا ارتفاع 50 كيلومترى به فضاى اطراف پرتاب كند؟
ــلول هاى گيرنده بويايى در سگ هاى  آيا مى دانستيد كه تعداد س

معمولى، يك ميليارد و در سگ هاى شكارى، 4 ميليارد عدد است؟
آيا مى دانستيد كه انسان به طور طبيعى از چهار سالگى به بعد را در 

حافظه دارد. خاطرات قبل از چهار سالگى از حافظه پاك مى شود؟
آيا مى دانستيد كه يك فرد عادى در ظرف 24 ساعت 22000 بار 
تنفس مى كند و 12000 ليتر هوا استنشاق مى كند كه 2400 ليتر آن 

اكسيژن است؟
آيا مى دانستيد كه زنبور براى تهيه 1 كيلو عسل بايد 150 هزار بار 
شهد حمل كند، روى 10 ميليون گل بنشيند و مسافت معادل 7 بار دور 

زمين را طى كند؟
آيا مى دانستيد كه اگر مى خواهيد از آرواره يك تمساح جان سالم 
به در ببريد، بايد انگشت هاى تان را در چشمانش فرو كنيد تا فورا به  شما 

اجازه فرار بدهد؟
ــوزش دهان توسط فلفل، آب  آيا مى دانستيد كه اگر براى رفع س
بخوريد بى فايده است. چون فلفل نوعى روغن پايه است و با آب تركيب 

نمى شود. براى رفع اين سوزش بايد نان بخوريد؟ 

ــاً وزنش  ــي دانم دقيق ــدون وزن كردن نم ــم ب ــتاد گفت: من ه اس
ــت: اگر من اين ليوان آب را چند  ــوال من اين اس چقدراست. اما س

استاد پرسيد: خوب، اگر يك ساعت همين طور نگه دارم، چه اتفاقي 

ــت تان بي حس مي شود.عضالت  شاگرد ديگري جسارتاً گفت: دس
به شدت تحت فشار قرار مي گيرند و فلج مي شوند. و مطمئنا كارتان 

ليـوان

 را 

زميـن 

بگـذار 

عـبرت
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خبر

برادر بزرگ تر در دعواى خانوادگى قصد ميانجيگرى داشت كه با شليك 
برادر كوچك تر از پاى در آمد.

 مردى با مركز فوريت هاى پليسى 110 شهرستان گنبدكاووس تماس 
گرفت و خبر داد كه صداى مشاجره و تيراندازى از خانه همسايه شان در 

روستاى زابل آباد اين شهر شنيده است.
ــتايى  ــى ماجرا به خانه روس ــراى بررس ــالع از موضوع ب ماموران با اط
ــواده با  ــاله خان ــر 46 س ــاهده كردند پس ــه آنجا مش ــا ورود ب رفته و ب
ــون در اتاق ــرق در خ ــيده و غ ــل رس ــه قت ــكارى ب ــليك گلوله ش ش

 افتاده است.
در ادامه پدر مقتول كه شاهد اين جنايت بود، تحت بازجويى قرار گرفت 
كه اظهار كرد: پسر كوچكم بر سر يك زمين زراعى با من اختالف داشت 
ــاجره و دعوا كرد كه پسر ــر همين موضوع با من مش و روز جنايت بر س
 بزرگ ترم با ورود به خانه متوجه ماجرا شد و از برادرش خواست صدايش 

را پايين بياورد و آرام تر شود.
ــر بزرگ ترم به ميان ما آمد تا با ميانجيگرى به اين   در همين موقع پس
ــد و با برداشتن سالح  ــر كوچك ترم عصبانى ش دعوا پايان دهد كه پس
شكارى به سمت برادرش شليك كرد و بعد هم متوارى شد. در اين مرحله 
ــخصات عامل جنايت، به تعقيبش پرداخته و  ــايى مش ماموران با شناس
توانستند عصر همان روز او را در يكى از محله هاى شهر گرگان دستگير 

كنند.
سرهنگ محمدعلى عسگرى، فرمانده انتظامى شهرستان گنبد كاووس 
دراين باره گفت: متهم عنوان كرد، قصد كشتن برادرش را نداشته و روز 
جنايت در اوج عصبانيت نتوانسته خشم خود را كنترل كند و ناخواسته 

او را كشته است.

قتل برادر با شليك گلوله

مفادآرا
8/180 آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف 

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هيأت موضــوع تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى آران وبيدگل 
تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذامشخصات 
متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظــور اطالع عموم در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد 
وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
1) رأى شــماره 8630 هيأت : آقاى عليرضا چترى بيدگلــى فرزند احمد 
شماره شناسنامه 191 ، ششدانگ  يكباب مغازه  به مساحت 36/5 مترمربع 
شماره پالك 13 فرعى مجزا از مشــاعات  پالك 436 اصلى واقع در اماكن  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى 
2) رأى شــماره8609 هيأت : آقاى حميدرضا قنبرى بيدگلى فرزندمحمد  
شــماره شناســنامه7293 و خانم  ام البنين  قنبرى بيدگلى فرزندعليجان 
شماره شناسنامه395  (بالمناصفه) ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 110,5 
مترمربع شــماره پالك 5 فرعى از پالك 189اصلى واقع دراماكن بخش 3 

حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
3) رأى شــماره8889 هيأت : آقاى عباس مرنجيان آرانى فرزند آقا خانى 
شماره شناســنامه156 و آقا ولى مرنجيان آرانى فرزند اقا جانى  شماره 
شناســنامه 135 (نســبت  به 4و2دانگ مشاع ) ، ششــدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 261,2 مترمربع شــماره پالك1 فرعى از پالك 2175 اصلى واقع 

در اماكنبخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
4) رأى شــماره8616 هيأت : آقاى عزيزاله ســعد آبادى آرانى فرزندعلى 
محمد  شــماره شناســنامه52 و خانم ســميه ارباب فرزندعباس  شماره 
شناسنامه 11063 (بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 
105مترمربع شــماره پالك 32فرعى مجزا از شــماره21 فرعى از پالك 
2322اصلــى واقع در اماكن بخش3 حــوزه ثبتى آران و بيــدگل. مالكيت 

مشاعى
5) رأى شــماره9617 هيأت : خانم فاطمه حق پناه  فرزندمســلم  شماره 
شناســنامه 493 ، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت 120مترمربع شماره 
پالك1042 فرعى مجزا از شــماره 29فرعى از پالك 2875 اصلى واقع در 

آران وبيدگل بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
6) رأى شــماره8881 هيأت : خانم ســمانه حاجى بيكى آرانى فرزند على 
شماره شناسنامه 1250150477 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مساحت 120 
مترمربع شماره پالك 1041 فرعى مجزا از شماره 29فرعى از پالك2875 
اصلى واقع دربخش 3 حوزه ثبتى آران و بيــدگل. ابتياعى از خانم فاطمه 

حق پناه       
7) رأى شــماره8906 هيأت : آقــاى احمد رأفتى پور  فرزندعلى شــماره 
شناسنامه 49 - ششدانگ  يكبابخانه به مساحت120 مترمربع شماره پالك 
1043 فرعى مجزا از شماره 29 فرعى از پالك 2875 اصلى واقع در  بخش 

3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از خانم فاطمه حق پناه  
8) رأى شماره8653 هيأت : آقاى مصطفى الماسى بيدگلى  فرزندعباسعلى 
شماره شناسنامه7040  ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 144,25 مترمربع 
شماره پالك2856 فرعى مجزا از شماره 716 فرعى از پالك 3اصلى واقع 

درمعين آباد  بخش3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
9) رأى شماره 8911 هيأت : خانم فرنگيس بهزادى  ابوزيد آبادى فرزندعلى 

اكبر  شماره شناسنامه 49 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 1342مترمربع 
شماره پالك 3880 فرعى مجزا از شماره 131 فرعى از پالك 2715 اصلى 
واقع در ابوزيد آباد بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از ابوالقاسم 

رحمتى وغيره 
10) رأى شــماره 8891 هيأت : آقاى على بهادرى فرزندفتح اله  شــماره 
شناسنامه 7107   وخانم زمينى آرانى فرزند حسينعلى شناسنامه شماره 
3، ششدانگ  يكبابخانه به مســاحت349,68 مترمربع شماره پالك 8047 
فرعى مجزا از شماره800 فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعود آباد  

بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت مشاعى
11) رأى شماره 8654 هيأت : آقاى عزيزاله جعفرى فرد بيدگليفرزند حسين 
شماره شناسنامه .162 ، ششدانگ  يكباب مغازه  به مساحت8,58 مترمربع 
شماره پالك8044فرعى مجزا از شــماره258 فرعى از پالك 2637 اصلى 
واقع در مســعود آباد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از مهدى 

جعفرى فرد بيدگلى
12) رأى شماره 8626 هيأت : موسسه سوره صبح آران وبيدگل بشماره 
ثبت 60ثبت شــركتهاى آران وبيدگل شناسه 10860019689  ؛ ششدانگ  
يكباب انبارى  به مساحت 168 مترمربع شماره پالك 1065 فرعى مجزا از 
شماره323 فرعى از پالك 2645 اصلى واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتى 

آران و بيدگل. ابتياعى ازمحمد معظمى 
13) رأى شــماره 8628 هيأت : آقاى ماشــااله حداد آرانى فرزنداحمد آقا 
شماره شناسنامه 1250136385 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت140,15 
مترمربع شماره پالك 1064فرعى مجزا از شماره322 فرعى از پالك 2645 
اصلى واقع دروشــاد  بخش 3حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى ازمحمد 

معظمى
14) رأى شماره 8678 هيأت : خانم معصومه دهقانيان آرانى فرزندجعفر  
شماره شناسنامه 11190 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 84,06 مترمربع 
شماره پالك1066 فرعى مجزا از شماره 323 فرعى از پالك 2645 اصلى 
واقع در  وشاد بخش 3 حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از وراث عاسعلى 

صالح 
15) رأى شــماره 8895 هيــأت : آقــاى ابراهيــم  قديرى نــوش آبادى  
فرزندعزيزاله  شماره شناسنامه 1 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت144 
مترمربع شماره پالك 514 فرعى از پالك 43 اصلى واقع درغياث آباد نوش 

آباد بخش 4حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
16) رأى شــماره8682 هيأت : آقــاى محمد انتخابى نــوش آبادى فرزند 
غالمرضا  شــماره شناســنامه5504  و خانم حليمه نقرئى  فرزنديوسف  
شــماره شناســنامه3611(بالمناصفه) ، ششــدانگ  يكبابخانــه بــه 
مساحت191,25 مترمربع شماره پالك 505 فرعى از پالك 43 اصلى واقع 

درغياث آباد نوش آباد بخش 4حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
17) رأى شماره 8694 هيأت : آقاى دخيل نعل بندى فرزند حسين شماره 
شناسنامه 141 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 171,5مترمربع شماره 
پالك506 فرعى از پالك 43 اصلــى واقع درغياث آباد نــوش آباد بخش 

4حوزه ثبتى آران و بيدگل. مالكيت عادى
18) رأى شماره 8691هيأت : آقاى اسداله قادرى نوش آباى  فرزند آقا على 
شماره شناسنامه585 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت153,75 مترمربع 
شماره پالك 821فرعى مجزا از شــماره19 فرعى از پالك 41 اصلى واقع 
در حسن آباد  نوش آباد بخش 4حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از سيد 

حسن سجادى نوش آبادى 
19) رأى شــماره 8688 هيأت : آقاى مرتضى ملكيــان فينى  فرزند مهدى 
شــماره شناسنامه65 ، ششــدانگ  يكبابخانه به مســاحت 105 مترمربع 
شماره پالك3755 فرعى مجزا از شماره 759 فرعى از پالك 40 اصلى واقع 

در نوش آباد  بخش4  حوزه ثبتى آران و بيدگل. ابتياعى از  ورثه حســين 
شايان  بجز على شايان 

  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول :94/8/11
تاريخ انتشار نوبت دوم : 94/8/27

عباس عباس زادگان - رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410100350409149 ابالغيــه: شــماره   8 /185
پرونده:9409980350400349 شــماره بايگانى شعبه:940371 خواهان 
فاضل اسماعيليان دادخواستى به طرفيت خوانده عليرضا بزرگى و عليرضا 
رضائى و پيمان شمس و اشراق اله مكارى و سعيد جاويد مقدم به خواسته 
ورود و تقديم دادخواســت تقابــل تقديم دادگاههاى عمومى شهرســتان 
اصفهان نموده كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 4 دادگاه عمومى(حقوقى) 
شهرســتان اصفهان واقع در اصفهــان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع 
و به كالســه 9409980350400349 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
1394/10/29 و ســاعت 11:15 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان 1- عليرضا رضايى 2- پيمان شمس 3- عليرضا بزرگى  
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد. م الف:21363 شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410106837100481 ابالغيــه: شــماره   8 /186
پرونده:9409986837100109 شــماره بايگانى شعبه:940682 خواهان 
اكرم محبى دادخواستى به طرفيت خوانده اصغر شريفى به خواسته طالق 
به درخواست زوجه تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه 11 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل 
استان اصفهان ارجاع و به كالسه 9409986837100109 ثبت گرديده كه 
وقت رسيدگى آن 1394/10/20 و ســاعت 9:30 تعيين شده است به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. ضمنا 7 روز از انتشار اين 
روزنامه فرصت داريد جهت معرفى داور واجد شرايط باالى سى سال و 
متاهل و از اقارب خود اقدام نماييد. م الف:21344 شعبه 11 دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

8/187 در خصوص پرونده كالســه94-573 خواهان بتــول رضايتمند 
دادخواستى مبنى بر مطالبه مهريه به طرفيت 1- فرزانه شكيبايى2- فروغ 
شيكيابى 3- فروز شكيبايى 4- نفيسه شــكيبايى تقديم نموده است وقت 
رسيدگى براى روز سه شــنبه مورخ 94/10/22 ساعت 5/15 عصر تعيين 
گرديده است با توجه به مجهواللمكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 

مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد، اول ارباب، روبروى مدرسه نيلى پور ساختمان صبا، پالك 
57، كد پستى 8165756441 شــوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى 
ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ ميشــود.مالف:21240 شعبه 19 

حقوقى مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان
احضار متهم

8/188 شــماره ابالغيــه: 9410100354603170 شــماره پرونــده: 
9409980364900583 شماره بايگانى شــعبه: 940491   براى فرنگيس 
يوســفيان به اتهام مزاحمــت تلفنى و توهيــن از طريق پيامــك تقاضاى 
شكايتى طرح كه رســيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع وقت رسيدگى 
براى مورخه 1394/10/13 ســاعت 10:00 تعيين گرديده است. با عنايت 
به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهــم و در اجراى مقررات 
مواد 115 و 180 قانــون آييــن دادرى دادگاههاى عمومــى و انقالب در 
امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى
 در وقــت مقــرر در دادگاه حاضــر گرديــد. بديهــى اســت در صورت 
عدم حضــور، مطابــق مقررات رســيدگى غيابى بــه عمل خواهــد آمد. 
م الــف 21373 مدير دفتــر شــعبه 20 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان 

(120 جزايى سابق) 
احضار متهم

8/189 شــماره ابالغيــه: 9410100354603164 شــماره پرونــده: 
9309980365801757 شــماره بايگانــى شــعبه: 940009 براى مهدى 
طالبى خوابجانى به اتهام مزاحمت تلفنى تقاضاى شكايتى طرح كه رسيدگى 
به موضوع به اين شعبه ارجاع وقت رسيدگى براى مورخه 1394/10/12 
ساعت 10:30 تعيين گرديده است. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم 
دسترسى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115 و 180 قانون آيين دادرى 
دادگاههاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گرديد. 
بديهى اســت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به 
عمل خواهد آمد. م الف 21374 مدير دفتر شعبه 20 دادگاه كيفرى دو شهر 

اصفهان (120 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

شــماره   9410106825305313 ابالغيــه: شــماره   8 /190
پرونده:9409986825300665 شماره بايگانى شعبه:940751 خواهان/ 
شاكى پســت بانك اصفهان با مديريت آقاى بهزاد اميريان دادخواستى به 
طرفيت خوانده/ متهم سعيد على عســگرى و اسماعيل باباصفرى و زهرا 
باباصفرى به خواســته مطالبه وجه ســفته و مطالبه خسارت دادرسى و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 31 دادگاه عمومى(حقوقى) شهرستان 
اصفهان واقــع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شــهيد نيكبخت ســاختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان ارجاع و به كالسه 9409986825300665 
ثبت گرديــده كه وقت رســيدگى آن 1394/10/02 و ســاعت 9:00 تعيين 
شــده اســت به علت مجهول المكان بــودن خوانده/ متهم و درخواســت 
خواهان/شــاكى و به تجويز مــاده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت
 رســيدگى حاضر گردد. م الف:21399 شــعبه 31 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان

ــاره به وقوع  ــازمان امداد و نجات كشور با اش رييس س
ــتان كشور، از جان باختن سيل و آبگرفتگى در 21 اس

 9 نفر از هم وطنان در سيالب خبر داد.
ــا تاكنون ــاز بارندگى ه ــت: از آغ ــاز گف  ناصر چرخس

 21 استان كشور دچار سيل و آبگرفتگى شدند كه اين 
استانها عبارتند از: آذربايجان شرقى، ايالم، كردستان، 
كرمانشاه، لرستان، خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد، 
ــارس، چهارمحال و  همدان، قزوين، گيالن، زنجان، ف
ــهر، سمنان،  بختيارى، اصفهان، تهران، مركزى، بوش

اردبيل، مازندران و قم هستند.
ــتان و 144 شهر، روستا و  وى با بيان اينكه 71 شهرس
ــده اند، افزود: در  مناطق عشايرنشين دچار سيالب ش
ــانان 12 هزار و 900 حادثه ديده  اين مدت، امدادرس
امدادرسانى كرده و يك هزار نفر را به صورت اضطرارى 

اسكان دادند.
ــاره به فوت  ــازمان امداد و نجات كشور با اش رييس س
ــيالب اخير گفت: سه نفر در  9 نفر از هم وطنان در س
ــتان، دو نفر در كرمانشاه و  استان ايالم، سه نفر در لرس
نيز يك خانم 45 ساله از اهالى شهرستان خور و بيابانك 

اصفهان جان خود را از دست دادند.
وى در مورد مرگ اين خانم گفت: وى ساكن روستاى 
چاه ملك در شهرستان خور و بيابانك بود كه متأسفانه 
ــد و جان  پس از آبگرفتگى منزل دچار برق گرفتگى ش

باخت.
ــران 33 نفر را از  ــاره به اينكه امدادگ ــاز با اش چرخس
ــه مناطق امن  ــات داده و ب ــيالب نج مرگ و داخل س
ــر در قالب 330  ــت: 1400 امدادگ منتقل كردند، گف
ــودروى عملياتى و  ــراه 225 خ ــه هم تيم عملياتى ب
ــتگاه موتورپمپ و لجن كش به امدادرسانى  110 دس
پرداخته و از 900 واحد مسكونى، آب و لجن را تخليه 

كردند.
رييس سازمان امداد و نجات كشور همچنين از توزيع 
190 دستگاه چادر 1700 تخته پتو، 500 تخته موكت، 
240 شعله والور، 800 قوطى كنسرو، 8 هزار قرص نان، 
ــيل زدگان خبر داد و گفت:  3700 بطرى آب ميان س
ــط بالگردهاى امداد و  ــاعت پرواز توس با انجام چهار س
نجات 900 كيلوگرم اقالم امدادى ميان حادثه ديدگان 

توزيع شده است.

تعداد جان باختگان سيل در كشور به 9 نفر رسيد

كارآگاهان، متهم را به واحد تجسس كالنترى منتقل و 
تحت بازجويى هاى فنى قرار دادند كه محسن 11 ساله 
به سرقت و زورگيرى از بچه هاى محل از سال گذشته 

تاكنون اعتراف كرد.
ــاله كه با تهديد قمه از پسر هاى نوجوان  پسرى 11 س
ــط پليس شناسايى و دستگير  زورگيرى مى كرد، توس

شد.
ــرداد به  ــى به نام مه ــاه نوجوان ــاعت 16، 7 آبان م  س
ــارس مراجعه كرد و به  كالنترى 144 جواديه تهران پ
ــس اين يگان اعالم داشت: پسرى به نام  ماموران تجس
ــاله تبعه افغانستان مدتى است با تهديد  محسن 11 س
قمه در ساعات مختلف شبانه روز اقدام به زورگيرى از 
پسربچه  هاى محل مى كند و تاكنون از چندين نفر مبالغ 

مختلف به سرقت برده است.
ــرب از ماموران  ــاكى اكيپى مج  به دنبال اظهارات ش
ــن مراجعه و دقايقى  ــس كالنترى به خيابان امي تجس
را به تعقيب و مراقبت از محل هايى كه احتمال حضور 

ــد پرداختند تا اينكه يك ساعت  متهم 11 ساله مى ش
بعد شاكى متهم را شناسايى و بالفاصله عوامل تجسس  

نامبرده را دستگير كردند.
 گفتنى است، پرونده متشكله جهت سير مراحل قانونى 
و تحقيقات بيشتر به پايگاه چهارم پليس آگاهى تهران 

بزرگ ارجاع شد.

مردى كه به دليل اختالف با همسرش، جنايتى تلخ را با 
همدستى دوستش در جنوب تهران رقم زده بود در دادگاه 

كيفرى پاى ميز محاكمه قرار گرفت.
 در اين پرونده ياسر و اميد متهم هستند، دهم فروردين 
ــال با حمله به خانه اى در جنوب تهران دو نفر را با  امس
ــانده و سه نفر ديگر را مجروح  ضربه هاى قمه به قتل رس
كرده اند. متهمان پس از اين جنايت از محل فرار كردند 
ــتگير  ــايى و دس ــان تحقيقات پليس شناس كه در جري
شدند. با تكميل تحقيقات، پرونده با صدور كيفرخواست 
ــعبه دهم پليس آگاهى فرستاده  ــيدگى به ش براى رس
ــت قاضى قربان زاده پاى  ــد و متهمان ديروز به رياس ش
ــاى دم با حضور  ــرار گرفتند.در ادامه اولي ميز محاكمه ق
ــاص كردند. يكى از  در جايگاه براى قاتالن تقاضاى قص
مجروحان در شكايت خود گفت: شب حادثه اميد به در 
ــك گچكار مى گردد. به او  خانه ما آمد و گفت به دنبال ي
گفتم پدرم گچكار است، اما به مسافرت رفته است. او از 
من خواست اجازه دهم داخل خانه بيايد و آب بخورد. من 

ــپس مرد جوان از خانه خارج شد، اما  هم اجازه دادم. س
10دقيقه بعد دوباره بازگشت. در حال صحبت با او بودم 
كه ياسر سر رسيد. ياسر و اميد از زير لباس خود قمه بيرون 
كشيدند و به زور وارد خانه شدند. ياسر خواهرم را كشت و 
بعد به ما حمله ور شد. اميد هم با ضربه قمه برادرم حميد 

را كشت.
رييس دادگاه سپس با تفهيم اتهام به ياسر، از او خواست 
به دفاع از خود بپردازد كه مرد جوان گفت: همسرم قهر 
ــب حادثه بدون  كرده و به خانه مادرش رفته بود. من ش
ــم و اين جنايت رقم  برنامه قبلى همراه اميد به آنجا رفت
ــى حالت عادى  ــروبات الك ــه خاطر مصرف مش خورد. ب

نداشتيم.
رييس دادگاه: در مراحل بازجويى در دادسرا به همدستى 
در قتل اعتراف كرده بوديد، آن را قبول نداريد؟ اميد: ياسر 
ــت قتل را گردن بگيرم تا بتواند از اولياى دم  از من خواس
ــات متهمان قضات  رضايت بگيرد.پس از آخرين دفاعي

دادگاه براى صدور حكم وارد شور شدند.

داماد خشمگين با قمه به خانه مادرزن حمله كردكوچك ترين زورگير مسلح دستگير شد
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خانه دارى

معرفى كتاب

ــدد ، ــان 2 ع مـواد الزم بـراى تهيـه خـوراك بادمجـان: بادمج
ــارچ 5 عدد، ــدد ،  ق ــى 3 ع ــه فرنگ ــرم  ،  گوج ــرده 200 گ ــرخ ك ــت چ گوش
ــه اى 1 عدد، ــل دلم ــى 1 عدد ،  فلف ــيب زمين ــير 3 حبه ، س ــدد  ، س پياز 1 ع
ــق غذاخورى ــك 1/2 قاش ــويد خش ــق غذاخورى  ،  ش رب گوجه فرنگى 2 قاش

 نمك و فلفل  به ميزان  كافى.

ــورت  ــه ص ــد و ب ــت بــــكني ــا را پوس ــان ه  طـرز تهيـه : بادمـــج
ــك روى  ــى نم ــد ، كمــ ــرد كنيــــ ــك خ ــاى كوچــــ ــب هــــ مكعـــ
ــان گرفته شود  ــيد و 20 دقيقه داخل يخچال قرار دهيد تا تلخى ش آن ها بپاش
ــت آب اضافى بادمجان ها را بگيريد و در روغن سپس آبكشى كنيد و با فشار دس
ــن تفت دهيد تا  ــيرها را ريز خرد كنيد و در مقدارى روغ ــرخ كنيد. پياز و س س
ــت چرخ كرده را اضافه كنيد و تفت دهيد تا رنگ گوشت ــپس گوش نرم شوند س
ــا را خرد كنيد  ــل دلمه اى و قارچ ه ــه گوجه فرنگى ها ، فلف  تغيير كند، در ادام
ــپس رب گوجه فرنگى  ــواد بپزند. س ــد ، در قابلمه را بگذاريد تا م و اضافه نمايي
ــت دهيد تا  ــد دقيقه تف ــد و چن ــل را اضافه كني ــك ، نمك و فلف ــويد خش ، ش

مواد، خوب با هم  تركيب شوند.
ــپس ــرخ نماييد س ــد و در روغن س ــرد كني ــى خ ــا را مكعب ــيب زمينى ه  س
ــه  اضاف ــوراك  خ ــه  ب ــده  ش ــرخ  س ــاى  ه ــان  بادمج ــراه  هم ــه  ب
ــرو كنيد،  و مخلوط كنيد، خوراك را داخل ظرف بريزيد و به همراه نان يا برنج س
ــيب زمينى دقت كنيد كه خوراك  واويشگا را  ( پس از اضافه كردن بادمجان و س

بيش از حد مخلوط نكنيد تا سيب زمينى ها له نشوند )
ــده مرغ استفاده كنيد    نكته ها : در صورت تمايل ميتوانيد از دل يا جگر چرخ ش
ــتفاده كنيد ، در صورت تمايل  ــت و سويا اس همچنين ميتوانيد از مخلوط گوش
ــن استفاده كنيد ،  ــده يا پودر آويش ــويد از جعفرى خرد ش مى توانيد به جاى ش
ــرو مقدارى پنير روى غذا بريزيد تا با حرارت غذا  همچنين مى توانيد در زمان س

پنير آب شود.

ــت. اين گياه از آنجا  ــان فعال در جزيره هاوايى اس Mauna Loa يك آتشفش
ــوريا ازخانواده  ــت، اينور ناميده مى شود.اش كه شبيه يك مينى آتشفشان اس

سدوم ها (كراسوالسه) و بومى مكزيك مى باشد.
ــوريا» به عنوان گياهى پوششى استفاده مى شود.  در جنوب اروپا اغلب از «اش

برگ هاى كلفت و گوشتى آن گاهى اوقات سفيد و زرد و گاهى اوقات سبز و حتى 
بنفش هستند. گونه هاى خاصى از آن داراى برگ هايى هستند كه روى آنها را 
گردى پوشانده است. اين گرد گياه را در برابر گرماى خورشيد محافظت مى كند. 
پرورش اين گياهان آسان است و فرشى ضخيم بر روى زمين تشكيل مى دهند.
ــاخه هاى محكم خود گل هايى را تشكيل مى دهد.  اشوريا جيبيفلورا بر سر ش
ــد و ارتفاع آنها به  ــى قرمز رنگ دارن ــبز مايل به آبى درخشش اين برگ هاى س
15 سانتى متر مى رسد. اين گونه گل هايى قرمز رنگ دارد كه به نظر مى رسد 

يخ زده باشند.
نگهدارى و پرورش اين گياهان آسان است و چندان نياز به مراقبت ندارند، آنها 

بايد خارج از منزل و  درهواى آزاد قرار گيرند.
هنگام آبيارى بايد دقت شود، طورى كه آب به مركز روزت گياه ريخته نشود زيرا 

ممكن است باعث پوسيدگى آن شود.
ــت،  ــا پرلي ــت و ي ــن درش ــمت ش ــوط 3 قس ــده (مخل ــى ش ــاك زهكش خ

2 قسمت خاك باغچه، 2 قسمت خاك هوموس) مناسب اين گياه است.
ــى دارد. ــى با نور كاف ــتان نياز به مكان ــتان و هم در تابس ــورياهم در زمس اش
ــبب  ــاز دارند. آب بيش از حد س ــه آب كم ني ــتان ب اين گياهان حتى در تابس

گنديدگى اين گياه مى شود.
در دوران رشد، ماهى يك بار به آن كود دهيد. اين گياه در خاك رس آميخته با 

شن بهتر رشد مى كند.
بهتر است گلدان گياهان جوان را سالى يك بار عوض كرد.

ــن بريده شده شاخه هاى  ــاده است. معموال از ساقه هاى مس تكثير اين گياه س
فرعى و تازه اى سر بر مى آورند. پس از گذشت دو روز قلمه هاى برگ ها يا حتى 
ــاقه برگ ها را در زمين بكاريد و منتظر بمانيد تا ريشه بدهند. كمى هم آنها  س

را مرطوب نگهداريد.

ماهى يكى از بهترين مواد غذايى كه مصرف آن براى حفظ سالمت ضرورى است، 
اما هنگام خريد آن بايد به نكاتى كه در اين بخش براى شما قرار داده توجه كنيد تا 

بتوانيد ماهى تازه و سالمى تهيه كنيد.
در هنگام خريد ماهى بهتر است به اين نكات توجه كنيد :

ــى از  ــوى زهم , ناش ــت , ب ــه نامطبوع نيس ــچ وج ــازه به هي ــوى ماهى ت 1- ب
ماندگى ماهى است.

ــت . فرو رفتگى و تارى چشم  2- ماهى تازه داراى چشم هاى برجسته و براق اس
ناشى از فريزر شدن ماهى است.

3- فلس هاى ماهى تازه كامال براق و ليز است و به پوست چسبيده است و به آسانى 
جدا نمى شود ولى چروكيدگى و سستى فلس و ماندن جاى انگشت روى پوست ، 

نشانه ماندگى ماهى است.
ــتوار درجاى  ــت مى گيريد ماهى بايد كامال اس 4- زمانى كه دم ماهى را در دس
خود بايستد . گوشت ماهى تازه سفت است و حالت الستيكى دارد و به استخوان 
ــبيده . حالت خميرى و رنگ كدر و مات دليل بر ماندگى ماهى است . البته  چس
ــت و نرمى آن دليل بر موارد ــير و قباد نرم اس گوشت بعضى از ماهى ها مانند ش

 فوق الذكر نيست.
5- آبشش ماهى تازه، قرمز است و بوى نامطبوع نمى دهد . آبشش ماهى مانده به 
رنگ خاكسترى مايل به قهوه اى است و مايع لزج و بدبويى روى آن را مى پوشاند.
ــند ولى ــحات مى باش 6- بدن ماهى هاى تازه قابليت ارتجاعى دارد و فاقد ترش

 بدن ماهى هاى فاسد اگر با انگشت تان فشارى روى بدن ماهى وارد مى شود  ،كامال 

ايجاد فرو رفتگى مى كند و ترشحات بدن ماهى زياد و حالت چسبندگى دارد.
ــل و تقريبا  ــرپوش ها بطور كام ــاى تازه ،س ــرپوش گوش ها: در ماهى ه 7- س
ــد ــى در ماهى هاى فاس ــطح داخلى آنها لكه ندارد ول ــتندو س ــبيده هس چس
 اين سرپوش ها تقريبا جدا هستند و بر روى سطح داخلى آنها لكه هاى قهوه اى و 

قرمز رنگى ديده مى شود.

ــاخ» و با ترجمه ى  ــته ى «ريچارد ب كتاب «جاناتان مرغ دريايى» نوش
ــتان مرغ دريايى اى است كه نمى خواهد مثل  «كاوه ميرعباسى»  داس

بقيه زندگى كند، و مى خواهد تندتر و باالتر پرواز كند.
ــكن  ــده، انوار طاليى اش را بر چين و ش ــود و آفتاب تازه بر آم «صبح ب
ــى ماهيگيرى بر  ــاحل، قاق ــك مايلى س ــيد. در ي درياى آرام مى پاش
در  ــام  پيغ ــب  ترتي ــن  بدي و  ــود  ب ــده  آرمي آب  ي  ــه  پهن
ــزاران  ــيد و ه ــى رس ــان درياي ــوج مرغ ــه ف ــمان ب ــر آس سراس
ــدال  ــم ج ــا ه ــى ب ــه اي خوراك ــر تك ــر س ــا ب ــد ت ــرغ آمدن م

كنند. آري روز پرهياهوى  ديگري آغاز شده بود.
ــاحل، جاناتان ليوينگستون،  ــوى قايق و س اما در آن دور دست، آن س
ــمان،  ــرد. در اوج صد پايى آس ــت تمرين مى ك مرغ دريايى، تنها داش
پاهاي پره دارش را به زير كشيده بود، منقارش را باال گرفته بود، و تالش 

مى كرد قوسى تند ودردناك به بال هايش بدهد......
ــى» بود ،  ــاب« جاناتان مرغ درياي ــمتى از آغاز كت ــه خوانديد قس آنچ
ــت و بر خالف مرغان دريايى  مرغى كه با ساير هم نوعانش متفاوت اس
ــت آوردن غذا در كنار ساحل  ديگر كه پرواز و زندگى را فقط در به دس
ــوق پرواز را تجربه كند ،دوست دارد ــت دارد ش خالصه كرده اند، دوس

 لذت پرواز را تجربه كند و سرعت را. پرواز همان قابليتى است كه در ذات 
بال هاى جاناتان است ...

ــار از اميد ، داستان پرواز و  ــت سرش «جاناتان مرغ دريايى» كتابى اس
رهايى. 

داستان چگونه پريدن و چگونه دل كندن ، داستان رها كردن و شكستن 
تمام عادات. يك داستان نمادين كه مى شود از آن اوج گرفتن را آموخت. 
ــت از تالش كشيد. نويسنده ى اين  اينكه هرگز نبايد مايوس شد و دس

ــت و  ــته اس ــه كتاب درباره ى پرواز نوش كتاب، ريچارد باخ،تا كنون س
جاناتان مرغ دريايى يكى از زيباترين آن ها است.

كتاب «جاناتان مرغ دريايى»  را نشر نى در قطع جيبى و در 96 صفحه و 
با قيمت 7000 تومان منتشر كرده است.

خوراك بادمجان - خوراك واويشگاى بادمجان

اشوريا

راهنماى خريد و نگهدارى ماهى براى پخت

جاناتان مرغ دريايى

ــتر آنچه  كه مردم ثروتمند را از مردم معمولى جدا مى سازد،  بيش
ــردم عادى  ــاوت از م ــد متف ــت.افراد ثروتمن ــى اس عوامل ذهن
ــت، مهارتى ــه موفقي ــت ك ــوب اين اس ــد. خبر خ ــر مى كنن فك

 آموختنى است، و هر كسى مى تواند بينديشد و عمل كند.
هارو اِكر كه ميليونرى خود- ساخته است، در كتاب پرفروش اش 
ــايى كنش هاى ويژه اى از به نام «اسرار ذهن ميليونر، » به شناس
 ذهن شخص ميليونر مى پردازد، كه مى توانند به افزايش مهارت 

شما و همچنين افزايش پول تان بينجامد.
هارواكر مى نويسد:

اهداف ويژه اى را براى پول خود مشخص كنيد.
آنچه مى خواهيد را مشخص سازيد و به سوى آن خيز برداريد.

ــت انجام دهيد تا به درآمد ساليانه و دارايى  همه ى آنچه الزم اس
خالصى كه هدف قرار داده ايد برسيد، بنويسيد اِكر تاكيد مى كند 

كه شما بايد به دنبال خلق فراوانى باشيد نه حدى ميانه.
ــدف ها تعريف ــتيابى به اين ه ــى زمانى براى دس وقتى چارچوب
 مى كنيد، واقع گرا باشيد ولى در همان حال، جاه طلب باشيد و از 
اين كه خودتان را به چالش بكشيد، ترسى به خود راه ندهيد. چرا 
چنين چيزى جواب مى دهد: افراد ثروتمند، دست يابى به ثروت را 
هدف خود قرار داده اند. اِكر تاكيد مى كند كه اين موضوع، نيازمند 
تمركز، جسارت، دانش و كوشش بسيار است، و در صورتى كه شما 
اهدافى دقيق و چشم اندازى شفاف را براى خود ترسيم كرده ايد، 
اين قضيه امكان پذير خواهد بود.او مى نويسدمهم ترين دليلى كه 
ــت كه در واقع ــت نمى يابند اين اس افراد به آنچه مى خواهند دس
 آن ها نمى دانند چه مى خواهند.افراد پولدار بدون هيچ تعارفى به 

دنبال ثروت هستند .
بـه يـك باشـگاه پرتجمـل بپيونديد،بـا افـرادى 

نشست و برخاست كنيد كه از شما موفق ترند.
ــالمتى يا  ــگاه تنيس، گلف، س ــك باش ــى مى تواند ي چنين جاي
كسب و كار باشد و ايده اى كه پشت سر چنين كارى قرار دارد اين 
است كه با افراد پولدار در محيطى اعيانى، نشست و برخاست داشته 
باشيد. اِكر توصيه مى كند كه اگر هيچ راهى وجود ندارد كه از پس 
ــگاهى برآييد، به صرف قهوه يا چاى  هزينه پيوستن به چنين باش
ــهرتان بپردازيد. در اين فضا راحت باشيد و  در شيك ترين هتل ش

توجه داشته باشيد كه اين مشتريان هيچ تفاوتى با شما ندارند .
دليل اينكه چنين كارى جواب مى دهد: افراد پولدار وقت شان را با 
كسانى مى گذرانند كه به همان اندازه يا بيشتر از آن ها ثروت دارند.
ــاخته توضيح مى دهد كه  ــتيو زيُبلد، مؤلف و ميليونر خود-س اس
ــى تواند  ــتند، م ــما موفق تر هس ــرادى كه از ش ــت و آمد با اف رف
ــى بزرگ  ــد و درآمدتان را با جهش ــما را باز كن بطور بالقوه فكر ش
روبه رو سازد، در بيش تر موردها، دارايى خالص شما، بيانگر سطح 

نزديك ترين دوستان شماست .
مطالعه كنيد، به پادكست ها گوش دهيد، و پول خود را 

صرف كالس ها و سمينارها كنيد.
ــت از آن، به  ــل كار و در برگش ــد روزانه خود به مح طى رفت و آم

پادكست ها گوش دهيد.

ــت خود،  ــش درباره صنع ــب دان ــوزى و كس ــه خودآم همواره ب
سرمايه گذارى، كارآفرينى و روانشناسى پول بپردازيد.چرا اين كار 
جواب مى دهد: افراد ثروتمند مصمم هستند كه همواره بياموزند و 
رشد كنند. ثروتمندترين فرد ياد گرفته است كه چگونه با آموختن 
ــه موفقيت  ــتند، ب ــه از او موفق تر و ثروتمند تر هس ــانى ك از كس
ــى باورنكردنى هم  ــت يابد. آنها حتى پس از اينكه به موفقيت دس

دست يافتند به آموختن ادامه مى دهند.
ــما  ــت. اگر ش ــد دارد كه موفقيت، مهارتى آموختنى اس اِكر تاكي
مى خواهيد گلف باز بزرگى شويد، مى توانيد ياد بگيريد كه چطور 
ــويد،  ــويد. اگر مى خواهيد يك نوازنده بزرگ پيانو ش اين گونه ش
ــيد،  ــد كه ثروتمند باش ــر مى خواهي ــاد بگيريد، اگ مى توانيد ي

مى توانيد ياد بگيريد.
4.يك مشـكل در زندگى تان را روى كاغذ بنويسيد و 
فهرسـتى از كارهـاى ويـژه اى كـه درجهـت حـل آن 

مشكل هستند را در پى آن بياوريد.
ــح مى دهد ــكالت.اِِكر توضي ــا تمركز كن، نه مش روى راه حل ه
اين كار، شما را از مشكالت-انديشى به سوى راه حل-انديشى سوق 
مى دهد. در وهله نخست، شما شانس خوبى براى حل مشكل داريد، 

و در وهله ى دوم، شما احساس به مراتب بهترى خواهيد داشت.
ــتند كه با  ــراد پول دار مصمم هس ــواب دادن اين كار: اف دليل ج
مشكالت، از مسير اصلى خارج نشوند- اِِكر مى گويد آنها خود را به 

گونه اى بار آورده اند كه از مشكالت شان بزرگ تر باشند.
ــدراه ثروت، لبريز از دام ها و دشوارى هاست، و درست  او مى نويس
ــتر مردم از پس آن برنمى آيند.آن ها  به همين دليل است كه بيش
ــردرد بگيرند و مسووليتى  نمى خواهند به خود زحمت بدهند، س
ــكالت نيستند.راهى براى  بپذيرند. در يك كالم، آن ها در پى مش
ــير پيش رويد و روى  رويارويى با مشكالت تان بيابيد، در اين مس

هدف هاى خود تمركز كنيد.
زندگى نامه شخصى را بخوانيد كه به طرزى باورنكردنى 

ثروتمند و موفق است.
ــون به نام درنگ نكن، انجامش بده  نگاهى به كتاب ريچارد برانس

بيندازيد.
اين كتاب ها را امتحان كنيد: تيتان: زندگى جان دى راكفلر، اندرو 
كارنگى،  استيو جابزگلوله برفى: وارن بافت و كسب و كار زندگى، يا 

اُپن،خودزندگى نامه بازيكن حرفه اى تنيس، آندره آغاسى.
دليل جواب دادن آن: اِِكر مى نويسد، افراد موفق به ديگر افراد موفق 
نگاه مى كنند تا بدين وسيله از آنها انگيزه بگيرند.آن ها افراد موفق 
ديگر را به عنوان مدل هايى براى يادگيرى در نظر مى گيرند. آنها به 
خودشان مى گويند، اگر آنها مى توانند اين كار را انجام دهند، من 

هم مى توانم انجام دهم.
چرايـى اهميـت ثـروت انـدوزى بـراى خودتـان را

 يادداشت كنيدپس از اينكه آن را يادداشت كرديد، پيوسته 
به اين نوشته خود نگاه بيندازيد.

اِِكر مى نويسد، اين نوشته مى تواند يك بند ساده و كوتاه باشد ولى 
ــد: افراد پول دار  ــر، بهتر!چرا اين كار جواب مى ده هر چه خاص ت

ــواس به خرج مى دهند. زيُبلد مى نويسد  نسبت به موفقيت وس
ــالم را نسبت به  ــت كه افراد ثروتمند، وسواسى س واقعيت اين اس
آنچه به دست مى آورند به خرج مى دهند، از جمله نسبت به پول 
ــب و كار و زندگى اش را همچون يك بازى  .شخص پول دار ،كس
ــق برنده شدن در آن  ــت كه آنها عاش مى بيند، و اين بازى اى اس
هستند.زيبلد توصيه مى كند كه درباره آنچه مى خواهيد و اينكه 
ــت يابيد، فكر كنيد. پيروزى در اين  چگونه مى خواهيد به آن دس

بازى، سطح خاصى از نظم را مى طلبد.
به جاى اين كه بگوييد يا، بگوييد هر دو.

شما مى توانيد همه آن چه مى خواهيد را داشته باشيد.
ــر كنيد و براى  ــر دو مورد فك ــن كنيد تا به ه اِِكر مى گويد تمري
ــه چه زمانى  ــارغ از اينك ــازيد. ف ــتن هر دو مورد راهى را بس داش
راه هاى جايگزين، پيش روى شما باشند، از خودتان بپرسيد،چگونه 

مى توانم هر دو مورد را به دست آورم؟
ــا_ آنها  ــز نمى گويند ي ــراد ثروتمند هرگ ــى آن: اف ــل كاراي دلي
ــما مى توانيد به همه  مى گويند هر دو، چرا كه آن ها مى دانند ش

آنها دست يابيد.
اِِكر تاكيد مى كند زمانى كه صحبت از پول باشد، اهميت فكر كردن 
ــود، افراد طبقه ى فقير و متوسط  به هر دو مورد، دوچندان مى ش
ــول و ديگر جنبه هاى  ــتند كه بايد ميان پ جامعه بر اين باور هس
ــد. و در نتيجه براى اين موضع گيرى  زندگى، يكى را انتخاب كنن
ــت، يك استدالل  خود كه پول، به اندازه چيزهاى ديگر مهم نيس

منطقى مى يابند.
بـراى آنچه كه 

تـالش برايـش 
 مى كنيد و افرادى 
كـه آنهـا را دارا 

هستند، ارزش قائل 
شويد.

آنچه مى خواهى 
ــى بدار.  راگرام
ــر  ــن ميليون اي
ــاخته ــود س خ
مـى گــويـــد 
ــفه ى  ــه فلس ب

ــرداز  ــا بپــ هون
ــد آنچه  ــى گوي كه م
ــى را گرامى  مى خواه
ــا  ــان ب ــدار . در خياب ب

ــزن و به  ــرخ ب خودرو چ

ــكوه  ــه هاى زيبا و خودروهاى باش ــا بپرداز، به خان خريد مجله ه
نگاه كن و درباره ى كسب و كارهاى موفق مطالعه كن. هر آنچه را 
كه مى بينيد و دوستش داريد، و هم چنين صاحبان و افراد مرتبط 

را گرامى بداريد.
ــراد موفق و  ــتايش اف ــن كار: افراد ثروتمند، به س دليل كارايى اي
ــه پول را حّالل  ــى ندارند ك ثروتمند ديگر مى پردازند. آنها هراس
بيشتر مشكالت بدانند و با پول ذهن شان را از نگرانى ها مى رهانند.
ــگزار ــادت ورزند، سپاس ــه افراد موفق ديگر حس به جاى اينكه ب
آن ها هستند، چرا كه آن ها برايشان الگويى در دستيابى به موفقيت 
مى باشند. اِِكر توضيح مى دهد كه سريع ترين و ساده ترين راه براى 
ثروت اندوزى اين است كه ياد بگيريم كه افراد ثروتمند كه استادان 

پول هستند، چگونه به بازى مى پردازند.
به جز شـغل عادى خـود، 3 منبـع درآمـد ديگر هم 

داشته باشيد.
ــت.  ــتر از آنچه فكر مى كنيد در انتظار شماس فرصت هايى، بيش
ــد يا فرصت  ــرمايه گذارى باش ــد يك س ــت ها مى توان اين فرص
ــرمايه گذارى  ــه درباره راهبردهاى س هاى كارآفرينانه. با مطالع

ــروع كنيد و در كنار آن نگاهى هم به راه  گوناگون ش
ــازى داشته باشيد. هاى خالقانه براى پولس

دليل جواب دادن چنين كارى: كانون 
ــت.  توجه ثروتمندان بر درآمد اس

ــد توده مردم به زيبلد مى گوي
ــان  ــه ش ــدازه اى توج  ان

ــه ب ــوف  معـــــط را 
 كوپن هاى بريده شده 
ــا و... و  ــه ه از روزنام
ــن باصرفه  هم چني

، ــتن يس ز

 
كرده اند كه از فرصت هاى اصلى غافل شده اند.حتى در اوج بحران 
ــر دوزارى گرايى  ــه تفك ــراد ثروتمند تن ب ــى اف گردش نقدينگ
تـوده هاى مردم ندادند. آنها استاد تمركز انرژى ذهن خود بر چيزى 

هستند كه شايسته اين تمركز است: يعنى پول فراوان.
كارى انجام دهيد كه مايه سلب آسايش تان شود

ــيد.اِِكر ــايش برس ــايش از خودتان، به راحتى و آس ــلب آس با س
ــد كه مايه  ــد تصميماتى بگيري ــه عم ــويق كنان مى گويد ب تش
ــود.تمرين كنيد كه از حوزه آسايش خود ــما ش سلب آسايش ش
 بيرون بياييد. به صحبت با افرادى بپردازيد كه در شرايط عادى با 
آنها سخن نمى گوييد، درخواست حقوق بيشتر كنيد يا قيمت هاى 

كسب و كارتان را باال ببريد، يا هر روز يك ساعت زودتر برخيزيد.
ــايش را در  ــد، آس ــراد ثروتمن ــن كار: اف ــواب دادن اي ــل ج دلي
ــمندانى كه  ــد انديش ــد مى نويس ــى يابند. زيبل ــى قطعيتى م ب
در سطح جهانى هستند خيلى زود ياد مى گيرند كه ميليونر شدن 
ــايش طلبى مى تواند بسيار مخرب باشد،آن ها  آسان نيست و آس
مى آموزند كه در يك بى قطعيتى مداوم كار كنند و 
در همين حال از آسايش هم برخوردار 

باشند. ــود، افراد طبقه ى فقير و متوسط  به هر دو مورد، دوچندان مى ش
ــول و ديگر جنبه هاى  ــتند كه بايد ميان پ جامعه بر اين باور هس
ــد. و در نتيجه براى اين موضع گيرى  زندگى، يكى را انتخاب كنن
ــت، يك استدالل  خود كه پول، به اندازه چيزهاى ديگر مهم نيس

ــزن و به  ــرخ ب خودرو چ

ــازى داشته باشيد. هاى خالقانه براى پولس
دليل جواب دادن چنين كارى: كانون 

ــت.  توجه ثروتمندان بر درآمد اس
ــد توده مردم به زيبلد مى گوي

ــان  ــه ش ــدازه اى توج  ان
ــه ب ــوف  معـــــط را 
 كوپن هاى بريده شده 
ــا و... و  ــه ه از روزنام
ــن باصرفه  هم چني

، ــتن يس ز

باشند.

رازهاى ثروتمند شدن از زبان يك ميليونر


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16 

