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اصفهان، نيازمند حمايت رايزنان اقتصادى ايران
 در كشورهاى مختلف است

ــان،  ــت: اصفه ــان گف ــتاندار اصفه اس
ــادى ايران  ــت رايزنان اقتص نيازمند حماي
ــت زيرا ارتقاى  ــورهاى مختلف اس در كش
ــرمايه گذارى و  ــى، س ــات بين الملل ارتباط
ــتان است و  ــگرى اولويت توسعه اس گردش
ــورت برنامه ريزى  ــن ارتباطات به ص بايد اي
شده برقرار شود. رسول زرگرپور در جلسه 
ــرمايه گذارى خارجى استان كه  توسعه س

ــركل دفتر ــقلى مدي ــور رضا عباس با حض
ــعه  امور نمايندگى هاى سازمان  س تو
ــى از  ــران و جمع ــارت اي تج
ــان بازرگانى و صنعتى  رايزن
ايران در كشورهاى مختلف 

ــان ــه بي ــد، ب ــزار ش برگ
ويژگى ها ...
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ــت: معادن،   ــتان گف ــران در قزاقس ــزن تجارى اي راي
كشاورزى، گردشگرى، دارو و خدمات فنىـ  مهندسى، 

اولويت هاى تجارى ما هستند و ...

ــوراى اسالمى  نماينده مردم تهران در مجلس ش
ــال تصويب برجام  ــال كه س گفت: 13 آبان امس

وتوافق با 1+5 است، پرشورتر از ...

ــتان چهارمحال و  ــتاى اس هم اكنون مردم 36 روس
بختيارى در معرض جدى تهديدات طبيعى همچون 

ريزش كوه و سيل و رانش هستند و خطر...

بازار پرتقاضاى سنگ اصفهان 
در قزاقستان

مراسم 13 آبان در سال تصويب 
برجام، با شكوه تر خواهد بود

سيـل و ريـزش كـوه 
در كمين  36 روستا

عراقچى :

ايران درنشست سوريه
بازى گردان اصلى بود

2

فركى: همه چيـز را در مورد 
نويدكيا مى گويم

هنوز داليل جدايى توافقى حسين فركى از سپاهان 
ــرايطى از جمع  ــده است. فركى در ش مشخص نش
ــد كه انتظار مى رفت  ــان اصفهانى جدا ش زردپوش
ــده بود،  ــد با چالش جديدى كه روبه رو ش او بتوان
ــپاهان را به روزهاى خوب خودش  مقابله كند و س
ــابق  ــرمربى س ــد. اما جدايى غيرمنتظره س برگردان
ــود. فركى پس از  ــپاهان بيانگر موضوع ديگرى ب س
ــان اصفهانى در خصوص  ــع زردپوش جدايى از جم
علت اصلى اين اتفاق گفت: «بهتر است در آينده اى 
ــورد جزييات جدايى ام صحبت  نه چندان دور در م

كنم. امروز هم يك روز به روزى كه داليل ...
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ــارت از  ــدن وتج ــه وزارت صنعت،مع ــى ك در حال
ــارى كاالى ايرانى» خبر  ــرح كارت اعتب اجراى «ط

داد،كارشناسان معتقدند اجراى طرح بايد ...

ــك در دو بخش  ــى فرهنگ ترافي ــابقه بزرگ مل مس
طراحى شعار و نماد(نشانه) برگزار مى شود و ... 

خريد كاالى ايرانى با كارت 
اعتبارى رونق مى گيرد؟ 

اصفهاني هاي خوش ذوق
 براي نظم ترافيكي با هم

 مسابقه مي دهند
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ــعر آيينى در خمينى شهر جايگاه ويژه اى  شعر، به ويژه ش
دارد. نگاهى كوتاه به جريان  شعر در قرن جارى در شهر اين 
ــى عالقه مردم به اين گونه  ادعا را ثابت مى كند. در دهه س
اشعار سبب شد تا ديوان مرحوم هادى را كه عمدتا اشعار آيينى بود، خود چاپ 
و منتشر كنند. در سال هاى بعد، شاعران متعددى به سرودن اشعار در اين حوزه 
به ويژه واقعه كربال پرداختند كه از بين آنها مرحوم خرم و باغبان، نام آشناترند. 
ــته، پا را در اين وادى فراتر نهاد و ادبستان صفا و  ــاعر مردمى، اصغر خاس اما ش
سوگواره ادبى ثاراهللا را پايه ريزى كرد كه اشعار خوانده شده در اين محافل چاپ و 
در سطح كشور انتشار يافت و استعدادها  در آن شكوفا شد. اين فعاليت ها زمانى 
به اوج خود رسيد كه كنگره سراسرى ميالد آفتاب متولد شد و 18 ميالد، پايدار 
ــده است تا سازمان رفاهى تفريحى شهردارى  ماند. اين پشتوانه  قوى سبب ش
خمينى شهر در جهت استمرار و حفظ  دستاوردهاى عرصه شعر آيينى  به ويژه 
ــتانى شعر عاشورايى را براى  عاشورايى، پا در اين ميدان بگذارد و سوگواره اس
دومين سال برپا كند. به همين مناسبت گفت وگويى كوتاه، با عليرضا پيمانى، 
ــازمان رفاهى تفريحى شهردارى خمينى شهر  ــوگواره و مدير عامل س دبير س

ترتيب داده ايم كه مى خوانيد:
هدف از برگزارى چنين سوگواره اى چيست؟

شعر و زبان شعر در شهر ما جايگاه ويژه اى دارد و از طرف ديگر از اين هنر مى توان 
براى بيان فلسفه قيام امام حسين(ع) و فرهنگ عاشورايى بهره برد. همچنين 
الزم است شعر و ادبيات آيينى كه پيشينه اى قوى در اين منطقه  دارد با اينگونه 
برنامه ها مسير تكامل  و رو به رشد خود را طى كند، ضمن اينكه برگزارى چنين 

جلساتى قطعا به گسترش هرچه بيشتر شعر در جامعه كمك خواهد كرد.
چه بخش هايى براى اين سوگواره پيش بينى شده است؟

دو بخش اصلى و دانش آموزى.
چرا بخش دانش آموزى؟  

تجارب قبلى به ويژه ادبستان صفا كه توسط مرحوم خاسته در آموزش و پرورش 

ــتعدادهاى دانش آموزى توجه نمود، ثمرات بزرگى به بار  تشكيل شد و به اس
ــعر شهر، بايد به دانش آموزانى  آورد و ثابت نمود كه براى ظهور چهره ها در ش
ــعر دارند توجه كرد و ميدان داد. اين بخش به همين  دليل در  كه استعداد ش

سوگواره ديده شده است.
اشعار با چه موضوعاتى  پذيرفته مى شود؟

اشعار بايد پيرامون قيام امام حسين (ع) و ياران وفادارآن حضرت و خاندان 
ــخصيت واال و زندگى  آن حضرت باشد.  ايشان در حادثه بزرگ عاشورا، ش
ــعار خود را در هر قالب و سبكى كه سروده  شركت كنندگان  مى توانند اش
شده به دبيرخانه ارسال نمايند، به شرطى كه در جشنواره رقابتى ديگرى 
شركت نكرده باشند. همچنين هر شاعر مجاز است حداكثر سه اثر را در اين 

سوگواره شركت دهد.
چه كسانى داورى اين سوگواره را به عهده دارند؟

ــعيد بيابانكى اشعار را داورى  آقايان عليرضا قزوه، عبدالجبار كاكايى و س
مى كنند و آثار برگزيده در قالب كتابچه چاپ و در زمان برگزارى سوگواره 

توزيع خواهد شد. 
به چند نفر از برگزيدگان جايزه تعلق مى گيرد؟

در بخش اصلى به نفرات اول تا سوم تنديس، لوح تقدير و به ترتيب مبلغ  
ــود و به نفرات چهارم تا دهم  500، 400 و 300 هزار تومان اهدا مى ش
نيز جوايز ارزنده اى تعلق مى گيرد. در بخش دانش آموزى نيز به نفرات 
اول تا سوم تنديس، لوح تقدير و يك دستگاه تلفن همراه اهدا مى گردد. 
همچنين براى همه راه يافتگان به بخش مسابقه، گواهى شركت صادر 

مى  شود.
دستيابى بيشتر به جزييات دقيق ترى از شرايط شركت در 

اين جشنواره،  از چه طريقى ممكن است؟
ــوان به پايگاه خبرى  ــراى دريافت فرم فراخ عالقمندان مى توانند ب
فرصت آنالين www.forsatonline.ir مراجعه كنند. همچنين 
 gmail.com@fest.ashooraei94 ــانى ــال آثار نش براى ارس
ــد. اخبار و اطالعات تكميلى سوگواره  در اختيار عالقمندان مى باش
ــك telegram.me/shereashouraei  و پايگاه  از طريق لين

www.forsatonline.ir به آگاهى مى رسد.
چه مراكز فرهنگى شما را در اين كار يارى مى كنند؟

ــدور مجوز  ــالمى در زمينه ص ــاد اس اداره محترم فرهنگ و ارش
همكارى نمودند همچنين انجمن هاى ادبى خمينى شهر همكارى 

ويژه اى در برگزارى اين دوره از سوگواره داشته و خواهند داشت. 
زمان و محل برگزارى سوگواره؟

ــهر روز 17 آذرماه  ــورايى خمينى ش دومين سوگواره شعر عاش
ــهر برگزار مى گردد و  ــهردارى خمينى ش ــالن بصيرت ش در س
عالقمندان تا 30 آبان ماه فرصت دارند آثار خود را به دبيرخانه 
ــهدا، خيابان شهيد مدرس، كوچه  جشنواره واقع در ميدان ش
ــهردارى خمينى شهر  ــماره 14 ، سازمان رفاهى تفريحى ش ش

(خانه تاريخى مجير) ارسال نمايند. 

دومين «سوگواره استانى شعرعاشورايى خمينى شهر» برگزار مى شود

گامى نو در جهت شكوفايى و حفظ دستاوردهاى شعر خمينى شهر
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ــه  ــور خارج ــى وزارت ام ــولى و پارلمان ــاون كنس مع
ــال بدون  ــم اربعين امس ــان اينكه حضور در مراس با بي
ــتاد اربعين  ــت، گفت: س ارائه گذرنامه و ويزا ممكن نيس
ــده درباره راهپيمايى  ــكيل ش ــور تش كه در وزارت كش
اربعين اطالع   رسانى خواهد كرد. حسن قشقاوى، معاون 
ــور خارجه در گفت و گو با  ــولى و پارلمانى وزارت ام كنس
ــنيم از جلسه صبح امروز ستاد اربعين با حضور وزير  تس
ــفير عراق در ايران خبر داد و گفت: در اين  ــور و س كش
جلسه تمام پيش بينى ها و برنامه هاى الزم جهت حضور 
باشكوه ايرانيان در مراسم اربعين بررسى شد و پيش بينى 
ما اين است حضور هموطنان عزيز ما در مراسم اربعين، 
منظم تر از سال گذشته باشد. وى درباره ضرورت دريافت 

ــاك محبان حضرت  ــات پ ــزا نيز گفت: ما به احساس وي
ــا بايد بگوييم،  ــين(ع) احترام قائليم ام ــداهللا الحس اباعب
ــال بدون دريافت گذرنامه  حضور در مراسم اربعين امس
ــت و عزيزان بايد براى  (Passport) و ويزا ممكن نيس
ــقاوى در پاسخ به اين سوال  دريافت ويزا اقدام كنند. قش
ــم اربعين  ــا زائرى كه قصد دارند در مراس كه ميليون ه
ــزا بگيرند،  ــوند چگونه مى توانند وي ــرف ش به كربال مش
ــه صبح امروز درباره اين موضوع  تصريح كرد: ما در جلس
ــاى الزم را نيز  ــم و هماهنگى ه ــاى الزم را كردي بحث ه
ــفير ايران در عراق داشته  ــت آقاى دانايى فر، س قرار اس
باشد، ستاد اربعين درباره جزئيات چگونگى دريافت ويزا 
ــانى خواهد كرد كه اميدواريم در اين زمينه با  اطالع رس
برنامه  ريزى هاى كه شده مشكلى نباشد. معاون پارلمانى 
وزارت امور خارجه، در پايان گفت: وزارت خارجه و وزارت 
ــور در تالش مستمر با برادران عراقى اند تا مشكالت  كش
احتمالى را رفع و زمينه حضور پرشور را در مراسم اربعين 
ــم كنند اما باز هم تاكيد مى كنيم هيچ كس به فكر  فراه

حضور در مراسم اربعين بدون ويزا و گذرنامه نباشد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
13 آبان امسال كه سال تصويب برجام و توافق با 5+1 

است، پرشورتر از سالهاى گذشته برگزار خواهد شد.
ــس  ــران در مجل ــردم ته ــده م ــاوه، نماين ــژن نوب بي
ــاره به اينكه  ــالمى در گفتگو با مهر با اش ــوراى اس ش
ــوده و خواهد ماند،  ــتيزى ب ــان، روز استكبارس 13 آب
گفت: اين روز به جا مانده از رهبر كبير انقالب اسالمى 
ــت و جايگزين ديگرى  ــرت امام خمينى (ره) اس حض

ندارد.
ــخير  ــتيزى و تس ــزود: 13 آبان روز استكبارس وى اف
ــت  ــت؛ بر همه واضح و مبرهن اس ــى اس النه جاسوس
ــه بالهايى  ــان 58 آمريكا چ ــل از 13 آب ــا قب ــه ت ك

ــار خصمانه  ــن رفت ــران آورد كه اي ــت اي ــر مل ــر س ب
ــه دارد؛ از اين  ــه ملت ايران همچنان ادام آمريكا علي
ــم، خاطرات  ــن روز را تغيير دهي ــى اگر نام اي رو حت
ــوش  ــت فرام ــر مل ــكا از خاط ــاى آمري ــخ رفتاره تل

نخواهد شد.
ــه داد: جنگ  ــيون فرهنگى مجلس ادام ــو كميس عض
ــه هواپيماى  ــه ب ــران، حمل ــه ملت اي ــى علي تحميل
مسافربرى و تغيير دولت ها در نظام شاهنشاهى ايران، 
اقداماتى است كه هرگز از ذهن ملت پاك نخواهد شد 
و آمريكا تنها عامل اين اقدامات ضد انسانى در كشور 

ما بوده است.
ــه روز  ــان چ ــت: 13 آب ــس گف ــده مجل ــن نماين اي
ــوز يا روز  ــد و چه روز دانش آم ــتيزى باش استكبارس

دانشجو، نماد استكبارستيزى خواهد بود.
ــراى تحقير ملت ايران  ــت: آمريكا همواره ب نوباوه گف
ــت و چون امسال، سال توافق ايران با  تالش كرده اس
ــت، 13 آبان پرشورتر از  1+5 و تصويب برجام بوده اس

سال هاى قبل برگزار خواهد شد.

حضور در مراسم اربعين 
نيازمند گذرنامه و ويزاست

مراسم 13 آبان در سال تصويب 
برجام، باشكوه تر خواهد بود

معاون وزير امورخارجه، عرصه ميدانى و عرصه ديلماسى 
ــت  ــته هاى ايران در نشس ــل اصلى تحقق خواس را عام
ــت  ــرد و گفت: ايران در آن نشس ــوريه عنوان ك صلح س

بازى گردان اصلى بود.
ــاس عراقچى در  ــيد عب ــر، س ــزارش خبرنگار مه ــه گ ب
گفت وگوى ويژه خبرى، با بيان اينكه در اجراى سياست 
خارجى بايد با اعتماد به نفس و اميدوارانه پيش برويم و آن 
را تقويت كنيم، گفت: ديپلمات ها بايد با صالبت، محكم و 
انقالبى در جهت حفظ منافع ملى پيش بروند در مذاكرات 
ــته خود را تحميل  ــته اى همين كه توانستيم خواس هس
كنيم و حقوق ملت به رسميت شناخته شد نتيجه اراده و 

صالبت سياست خارجى ايرانى بود.
با اعتماد به نفس، سياسـت خارجى انقالبى را 

دنبال خواهيم كرد
معاون وزير امورخارجه، تاكيد كرد: همانگونه كه در حوزه 
دفاعى و علمى با اعتماد به نفس به پيشرفت رسيديم در 
حوزه سياست خارجى هم با اعتماد به نفس، براى رسيدن 
ــت خارجى انقالبى را  ــداف پيش مى رويم و سياس به اه
ــته اى،  ــاره به مذاكرات هس دنبال خواهيم كرد.وى با اش
ــتيم نظرات مان را  ــرات و اينكه توانس گفت: نفس مذاك
ــت كنيم نتيجه همين  ــته اى را تثبي تحميل و حق هس
اميدوارى و اعتماد به نفسى بود كه در مذاكرات داشتيم.

بـا تبعيـت از رهبـرى توانسـتيم در جريـان 
مذاكرت مقاومت كنيم و به نتيجه برسيم

ــرات برخى موارد بود كه  ــى افزود: در جريان مذاك عراقچ
ــتادند و ما هم  فكر نمى كرديم تحقق يابد اما رهبرى ايس

به تبعيت از ايشان ايستاديم و نتيجه گرفتيم.
ــر كار مانده  ــمت مهم ديگ ــه يك قس ــا بيان اينك وى ب
ــراى برجام به  ــت، ادامه داد: اج ــام اس ــراى برج و آن اج
ــت  ــام اهميت دارد و ممكن اس ــيدن به برج ــدازه رس ان
طرف مقابل با هزار نيرنگ از تعهداتش طفره رود، بنابراين 
ــاظ خواهيم كرد. ــروط رهبرى را در اجراى برجام لح ش

ــت: از 9 موردى كه رهبرى  ــاون وزير امورخارجه، گف مع
ــورد آن مربوط  ــاره كردند يك م ــان به آن اش در نامه ش
ــام و 8 مورد هم در حين اجراى  ــود به قبل از برج مى ش
ــروط خود  ــزود: رهبرانقالب در يكى از ش ــام. وى اف برج
ــروع كنيم  ــتند قبل از اينكه تعهداتمان را ش تاكيد داش

تضمين هاى كافى از طرف مقابل گرفته شود.
ــه 26 مهر بود  ــت: در روز تصويب برجام ك ــى گف عراقچ
ــران اتحاديه اروپا  ــوراى وزي اين اتفاق صورت گرفت و ش
ــرد. همان روز هم اوباما  ــه اى تحريم ها را لغو ك در بياني
ــت رياست جمهورى خطاب به نهادهاى  در قالب يادداش

دولتى و 4 وزير دستور توقف اعمال تحريم ها را داد.
تضمين طرف مقابل، محقق شده

ــه اروپا و نامه  ــه به نظر ما بيانيه اتحادي ــا بيان اينك وى ب
ــح كرد: اين تضمين ظاهرا  اوباما تضمين الزم بود، تصري
محقق شده اما حقوق دانان ما در حال بررسى سند هاى 
ــتند.  ــده (نامه اوباما و بيانيه اتحاديه اروپا)، هس صادر ش

ــان داد مى دهد كه مشكل نيست و  بنابراين ظاهر امر نش
قطعيت آن را ظرف يكى دو روز آينده حقوق دانان اعالم 
خواهند كرد.معاون وزير امورخارجه، افزود: تمامى قوانينى 
ــت و  ــد، بند به بند در برجام آمده اس كه بايد لغو مى ش
ــه به آن مانند  ــود خدمات مربوط هر تحريمى كه لغو ش

حمل و نقل و امور بانكى نيز از تحريم خارج مى شود.
سانتريفيوژها هنوز جمع نشده است

ــر 20 نماينده مجلس  ــورد تذك ــن در در م وى همچني
ــانتريفيوژها هنوز جمع نشده  ــالمى گفت: س شوراى اس
ــت.عراقچى تاكيد  ــده اس ــات آن انجام ش ــا مقدم و تنه
ــن هاى كتبى  ــرى مبنى بر تضمي ــرط اول رهب كرد: ش
طرف مقابل محقق شده و منتظر نظر حقوق دانان هستيم 

و مى توانيم در نطنز و فردو كارهاى مان را شروع كنيم.
آژانس، ختم همكارى با ايران را اعالم كرد

وى با اشاره به خاتمه يافتن موضوع پى ام دى ميان ايران 
ــس، گفت: تا 15 اكتبر بايد همكارى ما با آژانس در  و آژان
ــه اين امر تحقق يافت. ــد ك مورد پى ام دى كامل مى ش

معاون وزير امورخارجه، توضيح داد: در سال هاى گذشته 
آژانس حاضر نبود ختم پرونده ايران را اعالم كند و امروز 
اين اراده سياسى به وجود آمده و آژانس ختم همكارى با 
ايران را اعالم كرد؛ يعنى اينكه ديگر از ايران سوالى ندارد.

ــه گزارش آژانس مبنى بر ختم همكارى  وى با بيان اينك
ــوراى حكام ارائه خواهد شد،  با ايران تا يكماه ديگر به ش
ــى ام دى را خاتمه  ــوراى حكام موضوع پ گفت: وقتى ش
ــرد و ما نيز  ــادر خواهد ك ــد قطعنامه اى ص ــه ببين يافت
تعهدات خود را در مرحله بعد شروع مى كنيم اما تا زمان 

ــه راكتور اراك و بحث  ــه يافتن پى ام دى در زمين خاتم
ذخاير اقداماتى انجام نخواهيم داد.

رفع تحريم ها تا 2 ماه آينده
ــى تاكيد كرد: اگر همه چيز طبق برنامه پيش رود  عراقچ
2 ماه ديگر به روز اجرايى شدن برجام مى رسيم كه قانونا 

تحريم ها برداشته خواهد شد.
مذاكره با آمريكا سودى ندارد

ــاره به نشست صلح سوريه گفت: ما با  وى همچنين با اش
امريكا در مورد سوريه مذاكرات دو جانبه نداشتيم و اجازه 
ــته اى  چنين مذاكره اى هم نداريم. فقط در موضوع هس
ــتيم با امريكا مذاكره كنيم و حتى رهبرى در  اجازه داش
بيانات روز گذشته خود در جمع مسووالن وزارت خارجه 
ــه تفاوت دارد»؛ بنابراين،  فرمودند «مواضع ما 180 درج
ــودى ندارد.معاون وزير امورخارجه،  چنين مذاكره اى س
ــوريه در قالب چند جانبه بود  افزود: مذاكرت در مورد س
ــد در بحث سوريه حاضر شويم. و به ما هم اجازه داده ش

وى با اشاره به مذاكرات ايران و آمريكا در حاشيه نشست 
ــورد برجام بود و در  ــن، گفت: اين مذاكرات تنها در م وي
ــرات مفصلى با اروپا و امريكا داريم؛  مورد تحريم ها مذاك
چراكه براى تدوين دستورالعمل هاى رفع تحريم ها بايد 
ــورت ها و مذاكراتى صورت بگيرد و اين مذاكرات به  مش
ــمى تا به حال برگزار شده و از ماه نوامبر  صورت غير رس
مشورت هاى رسمى براى تدوين دستور العمل هاى رفع 

تحريم ها خواهيم داشت.
ماجراى مشاجره لفظى ظريف و الجبير

عراقچى، با اشاره به مشاجره لفظى ظريف با وزير خارجه 

ــتان گفت: اين جلسه از 9 صبح تا 5 بعدظهر طول  عربس
ــر و بحث هاى  ــاعت به ج ــن 7-8 س ــيد. تمامى اي كش
ــن همه هيات ها انجاميد و مقدار زيادى از آن،  مفصل بي

مشاجره بين ظريف و الجبير بود.
سـند نهايى نشسـت سـوريه  مبنايـى براى 

مذاكرات پيچيده آينده
ــد  ــتان رد و بدل ش ــه داد: آنچه بين ما و عربس وى ادام
ــت تا  ــنگ تمام گذاش ــش و با جدل بود و ظريف س پرتن
ــته هاى ايران وارد متن بيانيه شود. فكر مى كنيم  خواس
ــاى ايران  ــته ه ــند نهايى با درج خواس ــب اين س تصوي

مى تواند مبنايى باشد براى مذاكرات پيچيده آينده.
معاون وزير امورخارجه، گفت: در جريان اين نشست وزير 
ــورها با عصبانيت گفت «ظاهرا جمع  خارجه يكى از كش

شده ايم خواسته هاى ظريف را تامين كنيم».
خواسـته هاى ايـران منبعث از خواسـته هاى 

مردم سوريه است
ــد تا  ــن بودن ــال اي ــه دنب ــه هم ــرد: اينك ــد ك وى تاكي
ــل بود كه  ــود به اين دلي ــته هاى ايران محقق ش خواس
خواسته هاى ايران را منبعث از خواسته هاى مردم سوريه 

مى دانستند.
ــى را عامل  ــه ديلماس ــه ميدانى و عرص ــى عرص عراقچ
ــته هاى ايران در نشست صلح سوريه  اصلى تحقق خواس
ــى  ــرد و گفت: عرصه ميدانى و عرصه ديپلماس عنوان ك
ــران در اين  ــران و حرف اي ــش اي ــد نق ــان باعث ش توام
نشست تعيين كننده باشد؛ بنابراين ايران در اين نشست 

بازى گردان اصلى بود.

ــعار «مرگ بر  ــس از ش ــورد در مجل ــردم بجن ــده م نماين
ــعارى ملى ياد كرد و گفت:  براى حذف  آمريكا» به عنوان ش
ــم يا آمريكايى ها؟ ــعار بايد ديد كه ما تغيير كرده اي اين ش
موسى الرضا ثروتى، نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراى 
ــفه آن را  ــالمى،  درباره راهپيمايى يوم اهللا 13 آبان فلس اس
گراميداشت حركت انقالبى و استكبارستيزانه دانشجويان و 
ــتبداد در دنيا كم  دانش آموزان خواند و گفت: نه ظلم و اس
ــتكبران از تروريست ها كاهش  شده است و نه حمايت مس

يافته است.
وى با تاكيد بر رساتر بودن فرياد دانش آموزان و دانشجويان 
ــتكبار اظهار داشت: راهپيمايان  در روز جهانى مبارزه با اس
روز 13 آبان بايد با جديت بيشتر اعالم دارند كه راه شهداى 
ــعار  ــجو و دانش آموز را ادامه خواهند داد.ثروتى از ش دانش
ــعارى ملى ياد كرد و گفت:   ــرگ بر آمريكا» به عنوان ش «م
ــر كرده ايم يا  ــد ديد كه ما تغيي ــعار باي براى حذف اين ش
آمريكايى ها؟ در حالى كه طبق شعار «كل يوم عاشورا و كل 
ــور دارد.وى افزود:  ــال» جبهه يزيدى همواره حض ارض كرب
اين شعار، خطاب به دولت هاست و از زبان ملت ايران صادر 

مى شود و كارى به تعامالت ميان دولت ها ندارد.
ــوراى اسالمى با تاكيد  نماينده مردم بجنورد در مجلس ش
ــتيزى بر ادامه دادن راه  بر ضرورت تداوم روحيه استكبارس

شهداى دانش آموز و دانشجو تاكيد كرد.

ــكيل كميته  ــهد در مجلس از تش نماينده مردم مش
ــازمان  ــه منا و عملكرد س ــيدگى به ابعاد فاجع رس
ــال در كميسيون  ــك حج امس حج و بعثه در مناس
ــين قاضى زاده  ــر داد.اميرحس ــى مجلس خب فرهنگ
ــوراى اسالمى،  ــهد در مجلس ش نماينده مردم مش
ــا و عملكرد  ــى فاجعه من ــه بررس ــكيل كميت از تش
ــر داد و اظهار  ــه در مجلس خب ــازمان حج و بعث س
ــيون فرهنگى مجلس  ــت: اين كميته در كميس داش
ــووليت آن برعهده آقاى نوباوه،  ــكيل شده و مس تش
نماينده تهران است، البته رسيدگى به بخش مربوط 
ــالم طاهرى و رسيدگى  به وظايف بعثه با حجت الس

به وظايف سازمان حج بر عهده بنده است.
ــيدگى  وى با بيان اينكه در اين كميته عالوه بر رس
ــى عملكرد سازمان حج  به ابعاد فاجعه منا، به بررس
ــت: در اين زمينه  ــود، گف و بعثه نيز پرداخته مى ش
ــازمان  ــووالن س ــووالن مربوطه از جمله مس با مس
ــت و  ــتيم و خواهيم داش ــاتى داش حج و بعثه جلس
ــورد عملكرد  ــزارش خود را در م ــعى مى كنيم گ س
ــه منا زودتر  ــور ابعاد فاجع ــن دو نهاد و همين ط اي

ارائه كنيم.
ــرد: از آنجا كه  ــان ك ــن نماينده مجلس خاطرنش اي
ــك حج امسال حضور  بنده و آقاى طاهرى در مناس
داشتيم، در آن دوران نيز جلسات مختلفى پيرامون 
اين موضوع با مسووالن بعثه و سازمان حج و زيارت 

برگزار كرديم.

«مرگ بر آمريكا» 
شعارى ملى است

آيت اهللا موحدى كرمانى:
برخى ها فكر نكنند كه با توجه 
به توافق هسته اى همه مسائل 
بين ما و آمريكا حل  شده است

ــرگان رهبرى گفت: برخى ها  نايب رييس مجلس خب
فكر نكنند كه با توجه به توافق هسته اى همه مسائل 
ــت.آيت اهللا محمدعلى  ــده اس بين ما و آمريكا حل  ش
موحدى كرمانى، نايب  رييس مجلس خبرگان رهبرى 
ــه اهميت يوم اهللا  ــاره ب ــنيم، با اش در گفت وگو با تس
ــت: اين روز يكى وقايع  ــال، اظهار داش 13 آبان امس
ــالمى است كه يكى از پايه هاى اصلى  مهم انقالب اس
دين ما محتواى يوم اهللا 13 آبان است.وى تاكيد كرد: 
ما دشمنان خود را فراموش نمى كنيم و اگر دشمنى 
آنها براى ما ثابت شود، سعى مى كنيم گول مكرهاى 
ــا را نخوريم. نايب  رييس مجلس خبرگان رهبرى  آنه
ــد، قطعا  ــمن به ما نزديك ش ــرد: اگر دش تصريح ك
ــت و هيچ  ــال منافع خود اس ــه دنب ــى دارد و ب هدف
ــمن منافع خود را  منفعتى را براى ما نمى خواهد. دش
ــه زدن به ما مى بيند.آيت اهللا موحدى كرمانى،  در ضرب
خاطرنشان كرد: بحمداهللا حالت ضديت با استكبار در 
مردم ما قوى است و 13 آبان روزى است كه اين معنا 

كامًال بروز و ظهور پيدا مى كند.
ــوند و خيال  ــت غافل ش وى افزود: برخى ممكن اس
ــه  جايى  ــته اى ب ــاله انرژى هس ــاال كه مس كنند ح
ــائل بين ما و آمريكا حل شده كه  ــيده، همه مس رس
ــاره انرژى  ــت. در موضوع برجام درب ــتباه اس اين اش
ــله توافقاتى با 1+5 صورت گرفته، اما  هسته اى سلس
ــالم  ــانى كه ضداس ــن توافق ارتباطى ندارد با كس اي
هستند.امام جمعه موقت تهران تاكيد كرد: ما هميشه 
ــمن  ــمن خود تلقى مى كنيم، زيرا دش آمريكا را دش
ــتكبارى آمريكا روحيه اى  ــت. روحيه اس ــالم اس اس
ــكا حالت غرور،  ــود. آمري ــت كه از او جدا نمى ش اس
ــى و ... را در خود دارد و يكى از  خودخواهى، زورگوي
ــت محسوب مى شود و به آنها  حاميان اصلى تروريس

كمك مى كند.
ــوم اهللا 13 آبان  ــى در پايان ي ــت اهللا موحدى كرمان آي
ــاءاهللا  ــزرگ و ماندنى عنوان كرد و گفت: انش را روز ب
ــور كه ماندنى بوده،  ــخ ايران اين روز همان ط در تاري
ماندنى بماند و يكى از افتخارات انقالب، نظام و مردم 

ما محسوب مى شود.

قاضى زاده، خبر داد؛
تشكيل كميته بررسى فاجعه منا 
و عملكرد سازمان حج در مجلس

خبر

ــتاد كل نيروهاى مسلح در بيانيه اى با گراميداشت  س
13 آبان روزـ  ملى مبارزه با استكبار جهانىـ  مسدود 
ساختن راه ها و بسترهاى نفوذ آمريكا و نظام سلطه را 
از ضرورت هاى حياتى و تاريخى امروز كشور دانست.

ــلح در  ــتاد كل نيروهاى مس ــارس، س ــه گزارش ف ب
ــت:  ــان گفته اس ــت 13 آب ــا گراميداش ــه اى ب بياني
ــت ايران يادآور  ــاه در حافظه تاريخى مل ــان م 13 آب
ــه هر يك  ــت ك ــم و آموزنده اى اس ــاى مه رخداده
ــان  ــتيزى آن ــخ استكبارس ــى در تاري ــرفصل نوين س
ــث بازتوليد  ــيدن به آن باع ــه و انديش ــمار رفت به ش
روح انقالبى و بيان فلسفه شعار «مرگ بر آمريكا» در 

جامعه مى گردد.
ــه گانه  ــايى از وقايع س ــن بيانيه مى افزايد: رمزگش اي
ــام خمينى (ره) به  ــان يعنى تبعيد حضرت ام 13 آب
ــال 1342 كشتار وحشيانه دانش آموزان  تركيه در س
انقالبى در سال 1357 به دست دژخيمان رژيم پهلوى 
ــى آمريكا توسط دانشجويان  ــخير النه جاسوس و تس
ــال 1358 نشان  ــلمان پيرو خط امام (ره) در س مس
مى دهد كه ملت ايران همواره با برافراشته نگه داشتن 
ــتيزى حاضر است تمامى  پرچم مقاومت و استكبارس
ــتى خود را در راه دفاع از اسالم عزيز و آرمان ها  هس
ــه، فداكارانه و  ــالمى آگاهان ــاى انقالب اس و ارزش ه

خالصانه به ميدان نبرد با جبهه دشمن آورد.
ــاره به تالقى 13  آبان با ايام  در ادامه اين بيانيه با اش
گراميداشت قيام حسينى در ماه محرم و ذلت ناپذيرى 
ــراى ملت ايران به ويژه  ــورا ب از درس هاى بزرگ عاش

در عرصه مبارزه با آمريكا به مثابه يزيد زمانه قلمداد 
ــت: آمريكا همچنان شيطان بزرگ  و تصريح شده اس
ــالمى و ملت ايران  ــماره يك انقالب اس ــمن ش و دش
ــا و جنايت هاى  ــياهه  خباثت ه ــمار مى رود و س به ش
ــكنى و اعتمادپذيرى هيات  ــفيد كه پيمان ش كاخ س
ــمندى و  ــزوم هوش ــد ل ــد مى كن ــه آن را تائي حاكم
ــت ها و نقشه هاى آنان به ويژه  هوشيارى برابر سياس
ــته اى و برجام را مورد  ــس از مذاكرات هس در دوره پ
تاكيد قرار مى دهد.اين بيانيه پرده بردارى و بازنمايى 
چهره واقعى آمريكا و اهداف آن در ايران و منطقه را 
ــرورى و فراموش ناپذير تاريخى قلمداد  از اقدامات ض
و افزوده است: آمريكا و جبهه متحد دشمنان انقالب 
ــالمى كه در صدد پيشبرد سناريوى نفوذ و ايجاد  اس
ــراف و غفلت در حركت رو به جلوى نظام و ملت  انح
ــمندى ايرانيان  ــا هوش ــتند بايد بدانند ب ــران هس اي
ــبات درونى ايران تقويت مواضع  راهبرد تغيير محاس
ــل و تغيير  ــبكه حاميان غرب در داخ ــت ش و موقعي
ذائقه فرهنگى مردم به ويژه نسل جوان، فرجامى جز 

شكست در پى نخواهد داشت.
اين بيانيه 13 آبان ماه را فرصتى براى برجسته سازى 
ــووالن نظام در  ــت و مس ــك صدايى مل ــدت و ي وح
ــعار  ــتيزى و حفظ كرد آن يعنى ش ــه آمريكا س عرص
مرگ بر آمريكا تداوم حركت آرمانى انقالب اسالمى و 
تكيه بر توانمندى هاى ملى و بومى در روند پيشرفت و 
توسعه كشور معرفى و تاكيد كرده است: فصل الخطاب 
دانستن منويات و مواضع رهبر معظم انقالب اسالمى 

ــور از  ــى زمينه ها و عرصه هاى راهبردى كش در تمام
جمله در روند اجراى برجام و تحقق اقتصاد مقاومتى 
ــخگويى به موقع و مقتدرانه  اقتضا مى كند ضمن پاس
ــه و فريب كارانه مقامات  ــه جويان ــه اظهارات مداخل ب
ــه و افكار عمومى  ــازى جامع آمريكايى و مصونيت س
ــى ظرفيت ها و فرصت هاى  ــبت به خط نفوذ تمام نس
ــمندانه در  ــه اى هوش ــل ملى به گون ــوه و بالفع بالق
ــده به كار گرفته شود  ــه راه ترسيم ش چارچوب نقش
تا دشمن همچنان نااميد و مغلوب اراده ايرانى باشد.

ــار و آحاد ملت  ــه در پايان با دعوت از اقش ــن بياني اي
ــل جوان و  ــران به ويژه نس ــى اي ــورايى و انقالب عاش
ــتيز  ــمن س ــجويان و دانش آموزان مومن و دش دانش
ــترده و انقالبى در تظاهرات  ــور گس براى حضور پرش
ــرى 13 آبان ماه و طنين انداز كردن شعارهاى  سراس
هيهات من الذله و مرگ بر آمريكا و نمايش تمام عيار 
ــازش  ناپذيرى خود برابر جبهه دشمن تاكيد كرده  س
ــورا و  ــران همچنان پيوند خود با عاش ــت: ملت اي اس
ــتوانه استمرار حركت انقالبى  كربالى حسينى را پش
ــت مدرن قرار  ــود در عصر جاهلي ــاز خ و گفتمان س
ــوال و رهبر انقالبى و دورانديش  ــى به م داده و با تاس
خود امام خامنه اى عزيز (مدظله العالى) در برابر نظام 
سلطه و استكبار ايستاد و با آگاهى از تغيير احتمالى 
ــراى رويارويى با  ــناريوهاى متنوعى را ب تهديدات، س
ــه در صورت  ــت ك ــت اقدام خواهد داش آنان در دس
ضرورت و اقتضا نسبت به عملياتى كردن آن مبادرت 

مى ورزد.

عراقچى :

ايــــران 

درنشست سوريه 

بازى گـردان

 اصلى بـود

بيانيه ستاد كل نيروهاى مسلح ؛

آمـريكا 
همچنان دشمن 

شماره يك انقالب 
اسالمى ايـران است
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در حالى كه وزارت صنعت،معدن وتجارت از اجراى «طرح كارت 
ــان معتقدند اجراى  اعتبارى كاالى ايرانى» خبر داد،كارشناس
طرح بايد به گونه اى باشد كه حقوق مصرف كننده و توليدكننده 

را همزمان رعايت كرده و جلوى انحرافات احتمالى را بگيرد.
 طرح كارت اعتبارى خريد كاالى ايرانى يكى از طرح هاى موجود 

در بسته خروج از ركود دولت است.
هدف از اين طرح اين است كه با ارائه قدرت خريد ارزان به مردم، 
كاالهاى ايرانى مانده در انبار كه به خاطر سياست هاى انقباضى 
ضدتورم و كاهش قدرت خريد مردم، در انبار مانده، فروخته شده 
و چرخ توليد و رونق به گردش درآيد. در همين حال كارشناسان 
رعايت مالحظاتى در اجراى طرح را ضرورى مى دانند تا اين طرح 

اثرات خود را بر مردم و رونق توليد برجا گذارد.
اين كارشناسان با حمايت از اين طرح و برشمردن اثرات مثبت 
ــدار مى دهند كه  ــردش درآوردن چرخ توليد، هش آن در به گ
نظارت ها بايد به گونه اى صورت گيرد كه در بعد مردمى، برخى 
سوءاستفاده كنندگان كاالى بنجل و نامرغوب به مردم نفروشند 
ــود كه وجه موجود  و در بعد توليدكننده نيز به گونه اى عمل ش
ــه در بين راه و با  ــد نه اين ك در كارت حتما به توليدكننده برس
ترفندهايى، اعتبار كارت به پول نقد تبديل شده و صرف كارهاى 

متفرقه شود و در نهايت نصيبى به توليدكنندگان نرساند.
جزئيات ارائه كارت خريد كاال

در اين باره، مدير كل صنايع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت، 
ــد كاالى ايرانى،  ــرح كارت خري ــت: در ط معدن و تجارت گف
ــارى و مراجعه به  ــت كارت اعتب ــى توانند با درياف خريداران م
ــبت به خريد كاالهاى با كيفيت  ــگاه هاى اعالم شده نس فروش

ايرانى اقدام كنند.
عباس هاشمى نرخ سود اين نوع از تسهيالت را 12 درصد اعالم و 
اظهاركرد: مرحله اول اين طرح كه با همكارى بانك مركزى انجام 
مى شود مشمول حقوق بگيران و بازنشستگان دولتى خواهد بود. 
ــه تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت  وى تصريح كرد: از آنجا ك
بر اجراى سريع اين طرح بوده است به گونه اى عمل شد تا مراحل 
اعتبارسنجى متقاضيان در بانك ها به حداقل برسد. وى تاكيد 
ــت و دوام و نيز  ــرح، كاالها از لحاظ كيفيت، قيم كرد: در اين ط
ــتند و به اين ترتيب با  خدمات پس از فروش گزينش شده هس
ــتريان فضاى رقابتى عادالنه اى  امكان انتخاب كاال ازجانب مش
ــمى اعتبار اين كارت ها را از  ــود. هاش براى فروش ايجاد مى ش
ــه اعالم كرد و گفت:  ــا آغاز فرآيند خريد دو ماه زمان دريافت ت
ــده در اين طرح طى  باز پرداخت اقساط كاالهاى خريدارى ش
24 قسط تعيين شده است.اين مقام مسوول افزود: شيوه نامه، 
فهرست كاالها، واحدهاى توليدى، چگونگى انجام كار و... با بانك 
ــت و احتماال ظرف يك هفته آينده  مركزى هماهنگ شده اس

اجرايى مى شود.
ــه طرح هاى  ــاره ب ــع فلزى و لوازم خانگى با اش مدير كل صناي
ــت ميليون تومان تحت عنوان خريد كاالى  قبلى با سقف هش
مصرفى با دوام ايرانى و وام ازدواج سه ميليون تومانى (تسهيالت 
كااليى مصوب دولت براى مزدوجين) موضوع تبصره 26 قانون 
ــكالت و آماده نبودن  بودجه سال 94 گفت: به دليل برخى مش
زيرساخت هاى الزم و نبود آمادگى واحدهاى توليدى، اين نوع از 

پرداخت ها با استقبال كمترى روبه رو شد.
وى با بيان اين كه اين طرح با دستور رياست جمهورى و مصوب 
شوراى پول و اعتبار به انجام مى رسد، تصريح كرد: ما به عنوان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست كاالهايى را كه مشمول 
اين طرح مى شود، از لوازم خانگى برقى و گازسوز، فرش و موكت، 
مصنوعات چوبى و مبلمان و سرويس خواب و بخشى از صنايع 
معدنى (چينى آالت و كاشى و سراميك) را به اضافه واحدهاى 
مشاركت كننده و واحدهايى كه موجودى انبار خود را اعالم كرده 
بودند به بانك مركزى ارائه داده ايم و با هماهنگى الزم طرح به 

اجرا درخواهد آمد.
اين مقام مسوول همچنين اعالم كرد: براى جلوگيرى از هر گونه 
تخلف شناسه توليدكننده، شناسه كاال و مركز فروش مشخص و 
خريد به صورت كامال شفاف و به واسطه تراكنش ها قابل انجام 

است كه پول مستقيم به حساب واحد توليدى واريز مى شود.
عرضه كاالى بى كيفيت، ممنوع

محمد طحانپور، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى درباره 
ــرح كارت  ــرات ط خريد كاالى ايرانى اث

ــار كرد:  كارت هاى اظه

ــده  ــروش كاالهاى ايرانى در نظر گرفته ش اعتبارى كه براى ف
فرصتى است كه نگاه مردم به توليد داخل تغيير كند و بايد در اين 
زمينه نظارت هايى صورت گيرد كه كاالهاى بى كيفيت با اين 
وام عرضه نشود. وى افزود: اختصاص وام خريد به كاالهاى ايرانى 
ــت اما بهتر اين بود كه قبل از اجراى اين طرح با  بسيار خوب اس
ــتى برگزار مى كردند و چند و چون  اتحاديه هاى مربوطه نشس
ماجرا را شرح مى دادند كه قرار است از چه طريق و چه كاالهايى 

را با چه كيفيتى عرضه كنند.
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى اضافه كرد: اگر اين وام 
به همه كاالهاى ايرانى تعلق بگيرد مسلما پاسخ مثبتى نمى توان 
از آن استخراج كرد و مهم ترين موضوعى كه در اين بخش حائز 
اهميت بوده كيفيت است. اگر كاالى ايرانى بى كيفيت با اين وام 
عرضه شود يقينا مشكالتى در بازار پديد خواهد آمد و هيچ كمكى 

به توليد كشور نمى شود. 
طحانپور تصريح كرد: اختصاص وام به منظور چرخيدن و به راه 
انداختن چرخ توليد كشور در نظر گرفته شده و بايد براى ارائه آن 
بيشترين دقت را داشته باشند. اكنون دريچه اى براى شناساندن 
ــت در اين زمينه بايد  توليد داخل به مردم به وجود آمده و دول
ــت مردم  ــاى با كيفيت به دس ــتفاده را كند و كااله نهايت اس

بدهد.
سازمان حمايت، نظارت مى كند

ــال،  ح ــن  همي در 

ــازمان حمايت درباره نگرانى هاى  غالمرضا كاوه، سخنگوى س
ــرح كارت خريد كاال  ــه كاالى بى كيفيت در ط موجود از عرض
ــده دراين طرح، از نوع سرمايه اى  گفت: اگر كاالهاى عرضه ش
با دوام باشد بايد داراى گارانتى و وارانتى بوده و فروشنده موظف 
است كه خدمات قبل، حين و بعد از فروش را به خريدار ارائه كند 
ــند كه هم فاكتور  ــته باش و خريداران در زمان خريد توجه داش
دريافت كنند و هم ظاهر كاال را به خوبى رصد كنند تا از مشكالت 

احتمالى پيشگيرى شود.
پول نقد در كار نيست

ــينى، كارشناس  ــوى ديگر، دكتر حيدر مستخدمين حس از س
ــدن كارت هاى خريد  بانكى درباره چالش تبديل به پول نقد ش
و به انحراف كشيده شدن آن از بخش توليد گفت: كاربرد اصلى 
اين كارت ها اين گونه خواهد بود كه وجه درون كارت به حساب 
ــاب توليدكننده  ــود و مستقيما به حس فروشنده واريز نمى ش
ــود كه موجب  مى رود. بنابراين پول نقد در اقتصاد وارد نمى ش
ــه توليدكنندگان به نظام  ــود. وى افزود: به دليل اين ك تورم ش
ــاى خود را به  ــتند و توانايى پرداخت وام ه بانكى بدهكار هس
ــور ندارند، بانك مركزى تصميم  دليل ركود ايجاد شده در كش
گرفته كه اين كارت هاى اعتبارى در قبال خريد كاالهاى ايرانى 
داده شود و اعتبار نقدى نخواهد داشت. مستخدمين حسينى، 
ــا مى توانند در قبال  ــن ابهام وجود دارد كه افراد آي ادامه داد: اي
ــه وجه نقد تبديل كنند يا  پرداخت پول اين كارت اعتبارى را ب
ــخ بانك مركزى تا جايى كه بنده اطالع دارم، خير  خير كه پاس
است. به اين دليل كه اين بانك احتماال فروشگاه هايى خاص 
ــر خواهد گرفت كه  ــروش محصوالت در نظ را براى ف
ــبكه ويژه متصل  ــاى آنان به يك ش كارتخوان ه
ــود  ــث مى ش ــن كار باع ــود. اي ــد ب خواه
ــك و ــاب بان ــه حس ــار كارت ب اعتب
نه فروشنده منتقل شده وبعدا 
تسويه حساب هاى الزم 

انجام شود.

ــدگان لوازم  ــن مصرف كنن ــى از بزرگ تري ايران يك
آرايشى در دنياست و مهم تر اينكه از اين لوازم آرايشى 
مصرف شده در كشور بخش عمده اى از آن از طريق 
قاچاق تامين مى شود كه بعضا اين رقم را تا 80 درصد 

از ميزان مصرف كشور عنوان مى كنند.
ــى كه بخش زيادى از آن از كشور  قاچاق لوازم آرايش
ــو اقتصاد ايران  ــور مى شود، از يك س چين وارد كش
ــوى ديگر باعث فرارهاى  را دچار مشكل كرده و از س
مالياتى و شناخته نشدن واردكنندگان و عدم پرداخت 
ــود. اما نكته مهم تر اين  تعرفه هاى وضع شده مى ش
ــت كه بخش زيادى از اين كاالها تقلبى است و به  اس
گفته محمدرضا بوترابى رييس انجمن واردكنندگان 
ــتى و عطريات سالمت مردم را  لوازم آرايشى و بهداش
به خطر مى اندازد و اكنون به فاجعه تبديل شده است.
با توجه به اينكه لوازم آرايشى جزو اقالمى هستند كه 
به دليل حجم كم به راحتى قاچاق مى شوند، نمى توان 
تنها با نظارت هاى مرزى مانع ورود اين اقالم به كشور 
ــى در اين زمينه  ــد، همان طور كه تاكنون موفقيت ش
ــت اما راهكار مناسب در اين مسير  وجود نداشته اس
اين است كه با نظارت دقيق بر بازار توزيع محصوالت 
ــمى را  و افزايش هزينه هاى قاچاق بتوان واردات رس

جايگزين آن كرد.

ــى نه تنها باعث كاهش بسيار زياد  قاچاق لوازم آرايش
ــمى اين محصوالت شده است بلكه سبب  واردات رس
ــود  ــده تا به دليل كم بودن هزينه هاى قاچاق و س ش
ــى نتوانند در اين حوزه  باالى آن توليدكنندگان ايران

پيشرفت محسوسى داشته باشند.
ــور  ــرف كنندگان اين مواد در كش در عين حال مص
ــخيص اجناس تقلبى از اصل را ندارند،  كه قدرت تش
ــزاف، بعضا كاالهاى تقلبى  با پرداختن قيمت هاى گ
دريافت مى كنند و سالمتى خود را در معرض آسيب 
جدى قرار مى دهند.در اين ميان ايجاد فروشگاه هايى 
با مجوز رسمى از توليدكنندگان معتبر لوازم آرايشى 
ــت اين موضوع مى تواند  در دنيا و اطالع رسانى درس
ــوالت را كاهش داده و  ــاق اين محص تا حدودى قاچ

سالمتى مردم را نيز حفظ كند.
ــته خبراحتمال  ــه طى روزهاى گذش در همين زمين
ــفورا  ــوى به ايران به نام س ــركت فرانس ورود يك ش
ــگاه لوازم آرايشى در  كه دارنده بيش از 2000 فروش

دنياست توسط رويترز منتشر شد.
ــى از شركت  ــاس اين گزارش، سفورا كه بخش بر اس
ــعبه در  ــت، حدود 2000 ش ــس ال وى ام اچ اس لوك
ــتاق است در ايران كه عالقه  سراسر جهان دارد و مش
ــى وجود دارد هم حضور  زيادى به محصوالت آرايش

داشته باشد.
ــت كه  ــى پيش بينى كرده اس ــركت تحقيقات اين ش
ــى در ايران ظرف پنج سال  فروش محصوالت آرايش
ــده و به بيش از 10 ميليارد يورو  ــه برابر ش آينده س

مى رسد.
يك منبع ديگر هم اظهار كرده كه مذاكرات با توزيع 
ــرفته اى  ــركت به مرحله كامال پيش كنندگان اين ش
ــت هفت بوتيك در  رسيده است و سفورا اميدوار اس

ايران داير كند.
ــى  ــس انجمن واردكنندگان لوازم آرايش بوترابى ريي
ــه ايران را  ــركت ب ــتى و عطريات ورود اين ش بهداش
بسيار مثبت ارزيابى كرد و در اين رابطه گفت: با توجه 
ــاى معتبر و  ــركت محصوالت برنده به اينكه اين ش
ــگاه هاى خود انتخاب  بزرگى را براى فروش در فروش
مى كند، تا حدودى روى خريد مردم تاثير مى گذارد 
و مردم ديگر به سراغ خريد محصوالت قاچاق در ساير 

فروشگاه ها نمى روند.
وى با بيان اينكه روى كار اين فروشگاه نظارت وجود 
ــل و تصرف و بداظهارى در  دارد، اظهار كرد: هيچ دخ
ــو و همين امر باعث  ــگاه ها نمى ش واردات اين فروش
شفاف تر شدن واردات لوازم آرايشى به ايران مى شود.

ــفورا ادامه داد: اين شركت  بوترابى درباره شركت س

ــى در  ــگاه هاى زنجيره اى لوازم آرايش دارنده فروش
ــعبه است كه با  ــر جهان با بيش از 2000 ش سرتاس
ــوالت قرارداد  ــرى براى فروش محص برندهاى معتب
دارد و در ايران نيز بايد ببينيم كه قرارداد اين شركت 
چگونه است و چه برندهايى را وارد ايران خواهد كرد.

ــى واردكنندگان  ــر برخ ــال حاض ــزود: در ح وى اف
نمايندگى برخى برندهاى معتبر دنيا را در ايران دارند 
كه اگر اين برندها در قرارداد شركت سفورا باشد، باعث 
ــه به صورت  ــدگان فعلى ك ــود برخى واردكنن مى ش

رسمى كاالهاى خود را وارد مى كنند، ضرر كنند.
رييس انجمن واردكنندگان لوازم آرايشى بهداشتى و 
ــن حال اگر واردات لوازم  عطريات تصريح كرد: در عي
ــى از طريق اصولى و از راه قانونى به كشور وارد  آرايش
ــدگان متضرر  ــود، هيچكس از جمله مصرف كنن ش

نمى شود.
ــه ورود چنين  ــد ك ــر مى رس ــب به نظ ــه اين ترتي ب
فروشگاه هايى به كشور مى تواند بدون هزينه زيادى، 
ــى به كشور كمك كند،  به كاهش قاچاق لوازم آرايش
ــه ضرر برخى  ــت ب هرچند كه اين موضوع ممكن اس
افراد سودجو تمام شود و اين افراد در اين مسير سنگ 
اندازى كنند، بنابراين تحقق اين امر نيازمند حمايت 

دولت و دست اندركاران بخش خصوصى است.

ــاره به شمارش معكوس راه اندازى  معاون وزير نفت با اش
ــازى از افزايش 24 ميليون  ــه مجتمع جديد بنزين س س
ليترى توليد بنزين و گازوئيل يورو4 تا پايان سال جارى 

خبر داد.
عباس كاظمى درباره برنامه هاى جديد افزايش ظرفيت 
ــور،  ــتاندارد يورو 4 در كش ــد بنزين و گازوئيل با اس تولي
گفت: هم اكنون راه اندازى پنج طرح جديد توليد بنزين 
ــگاه هاى نفت  ــتاندارد يورو 4 در پااليش و گازوئيل با اس
كشور در دستور كار قرار گرفته است. مديرعامل شركت 
ــا اعالم اينكه  ــش و پخش فرآورده هاى نفتى ب ملى پاالي
ــه طرح جديد افزايش ظرفيت توليد بنزين  هم اكنون س
ــوخت  يورو 4 با ظرفيت توليد روزانه 12 ميليون ليتر س
ــت سر مى گذارد،  پاك، آخرين مراحل راه اندازى را پش
ــه زودى طرح جديد  ــود ب تصريح كرد: پيش بينى مى ش
ــگاه نفت اصفهان با ظرفيت توليد  ــازى پااليش بنزين س
ــورو 4 در مدار بهره بردارى  روزانه 7 ميليون ليتر بنزين ي

قرار بگيرد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه پيش بينى مى شود طرح 
ــگاه نفت الوان هم با ظرفيت  جديد بنزين سازى پااليش
توليد روزانه يك ميليون ليتر بنزين تا پيش از پايان سال 

ــاخت  ــود، بيان كرد: عالوه بر اين س جارى راه اندازى ش
ــگاه  ــازى T پااليش و راه اندازى مجتمع جديد بنزين س
ــت 4 ميليون ليتر در روز از ديگر  نفت بندرعباس با ظرفي

طرح هاى در دست اجرا است.
ــار اجراى  ــه در كن ــادآورى اينك ــوول با ي اين مقام مس
ــورو 4،  ــد بنزين ي ــت تولي ــش ظرفي ــاى افزاي طرح ه
ــى از برنامه ها و  ــم يك ــد گازوئيل ه بهبود كيفيت تولي
ــت، تاكيد كرد: از اين  ــت اجرا اس ــت هاى در دس سياس
ــه ميليون ليترى توليد  رو امسال طرح جديد افزايش س
ــگاه نفت الوان وارد مدار توليد  گازوئيل يورو 4 در پااليش
ــد. كاظمى از افزايش 9 ميليون ليترى ظرفيت  خواهد ش
توليد روزانه گازوئيل يورو 4 در پااليشگاه نفت بندرعباس 
ــالوه بر اين، بايد  ــال جارى خبر داد و افزود: ع تا پايان س
ــتاره خليج فارس با  ــال فاز اول پااليشگاه س تا پايان امس
ــر بنزين يورو 4 راه  ظرفيت توليد روزانه 12 ميليون ليت
ــود.معاون وزير نفت با بيان اينكه با ورود كامل  اندازى ش
پااليشگاه ستاره خليج فارس ايران به يكى از كشورهاى 
ــد، خاطرنشان كرد:  صادركننده بنزين تبديل خواهد ش
ــه 36 ميليون ليتر  ــگاه از ظرفيت توليد روزان اين پااليش

بنزين يورو 4 برخوردار است.

ــوق  ــت از حق ــون حماي ــاس قان ــى براس در حال
ــر خودروهاى تحت  ــودرو، تعمي مصرف كنندگان خ
گارانتى در تعميرگاه هاى متفرقه باعث خروج خودرو 
از شرايط ضمانت خواهد شد كه مردم از خدمات پس 
از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو راضى 

نيستند.
ــاز يا واردكننده خودرو، محصول  ــركت خودروس ش
ــدت زمان معينى  ــا وارداتى خود را براى م توليدى ي
گارانتى مى كند به گونه اى كه در صورت بروز هرگونه 
ــركت مربوطه  عيب براى خودرو در دوره گارانتى، ش

ملزم به تعمير و رفع عيب رايگان خودرو خواهد بود.
ــون حمايت  ــه در آيين نامه اجرايى قان ــن زمين در اي
ــده كه  ــودرو قيد ش ــدگان خ ــوق مصرف كنن از حق
مصرف كنندگان در دوره گارانتى براى تعمير خودرو 
بايد به شبكه نمايندگى هاى مجاز شركت خودروساز 
يا واردكننده خودرو مراجعه كنند و تعمير خودرو در 
تعميرگاه هاى متفرقه باعث خروج خودرو از تعهدات 
ــاز يا واردكننده  ضمانت (گارانتى) شركت خودروس

خواهد شد.
در ماده 27 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 

ــورت انجام  ــت: در ص ــودرو در اين زمينه آمده اس خ
تعميرات فنى و تغييرات غيرمجاز در خودرو در خارج 
ــركت عرضه كننده،  ــاز ش ــبكه تعميرگاهى مج از ش

خودرو از شرايط ضمانت خارج مى گردد.
اين بند قانونى در حالى است كه براساس ارزيابى هاى 
ــات پس از  ــه، مصرف كنندگان از خدم صورت گرفت
ــدگان خودرو راضى  ــازان و واردكنن فروش خودروس
ــى كيفيت و  ــركت بازرس ــتند. در اين زمينه ش نيس
ــون و 200 هزار  ــتاندارد ايران از بيش از يك ميلي اس
ــس از فروش  ــبكه خدمات پ ــان به ش ــر از مراجع نف
ــال  ــازان و واردكنندگان خودرو در طول س خودروس
ــاس نتايج آن  ــه براس ــرده ك ــنجى ك 1393، نظرس
ــوى اين  ــده از س ــتريان از خدمات اصلى ارائه ش مش

شركت ها ناراضى هستند.
ــنجى، كمبود يا نبود قطعات يدكى،  طبق اين نظرس
كيفيت پايين خدمات و تعميرات و دريافت هزينه باال 
ــات از مهم ترين داليل نارضايتى  براى خدمات و قطع
مصرف كنندگان ايرانى از خدمات شركت هاى خدمات 
ــازان و واردكنندگان خودرو  پس از فروش خودروس

بوده است.

چگونه خودرو از گارانتى خارج مى شود؟راه اندازى سه مجتمع جديد بنزين سازى تا پايان سال جارى

خبر

ــعد محمدى، به همراه معاونين و جمعى از مسووالن شركت از پروژه  دكتر س
توليد ريل ملى بازديد كردند . وى در حاشيه اين بازديد به خبرنگار ما گفت : در 
ايران حدود 50 سال است  فوالد به روش نوين توليد مى شود اما طى اين سالها 

همواره وارد كننده ريل بوده ايم كه يك كاالى استراتژيك است .
ــور با توجه به  ــن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد كش وى افزود : ذوب آه
كيفيت باالى محصوالت خود و با تكيه بر متخصصين كارآمد در اين حوزه ، از 
سال گذشته اقدامات جدى را براى توليد ريل آغازكرد و در كمترين زمان اين 

پروژه به پيشرفت 85 درصدى رسيد.
مدير عامل ذوب آهن ضمن تاكيد بر توليد ريل در دهه فجر براى اولين بار در 
ــود ايران به عنوان هفدهمين كشور  كشور گفت: اين اتفاق مهم باعث مى ش

توليد كننده ريل در جهان مطرح شود .
ــه پارامترهاى كيفى  ــام تجهيزات مربوط ب ــعد محمدى تصريح نمود : تم س
ــده  و به زودى نصب مى شود و تا اين محصول مطابق  توليد ريل خريدارى ش
استانداردهاى جهانى توليد شده و كشور براى اولين بار در اين زمينه خودكفا 

شود. اين امردر توسعه زيرساخت هاى اقتصادى كشور نيز نقش مهمى دارد.
سعد محمدى در خصوص انواع ريل قابل توليد پس از اتمام پروژه مذكور گفت: 
   UIC60 ــت فراتر از ريل ذوب آهن قادر خواهد بود ريلUIC85  را با قابلي
(ريل مورد نياز راه آهن جمهورى اسالمى) توليد كند. همچنين سه نوع ريل 
ــور و ريل هاى معدنى نيز در اين شركت قابل  مورد نياز در مترو، ريل آسانس
ــال جارى  ــروژه مهم ذوب آهن در س ــت پ توليد  خواهد بود.  وى گفت: هش

به بهره بردارى مى رسند كه موجب تحول اين شركت مى شود. 
ــت هزار  ــون و دويس ــك ميلي ــه گرى ي ــد از:  ريخت ــا عبارتن ــروژه ه اين پ
ــيون،  ــار كارگاه آگلومراس ــيون چه ــى، فيلتراس ــرد زداي ــى،  گوگ تن
ــور ، نصب  ــرباره كنورت ــى از لجن س ــهر، آب زداي ــن ش ــاب زري تصفيه پس
ــد تيرآهن بال  ــروژه تولي ــروژه توليد ريل و پ ــماره ، پ ــر كنورتور ش غبار گي
ــرمايه گذارى 400 ميليارد تومانى ذوب آهن در  پهن.وى  ضمن اشاره به س
پروژه هاى توسعه تصريح كرد : پروژه توليد ريل و ديگر پروژه هاى توسعه اى 
ــند با تكيه بر منابع  ذوب آهن كه در دهه فجر امسال به بهره بردارى مى رس
ــرايط ركود فعلى كارى بسيار دشوار  مالى ذوب آهن انجام مى شود كه در ش

است.

دكتر سعد محمدى:
پيشرفت 85 درصدى پروژه توليد 

ريل ملى ذوب آهن اصفهان

ــود كه وجه موجود  و در بعد توليدكننده نيز به گونه اى عمل ش
ــه در بين راه و با  ــد نه اين ك در كارت حتما به توليدكننده برس
ترفندهايى، اعتبار كارت به پول نقد تبديل شده و صرف كارهاى 

در اين باره، مدير كل صنايع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت، 
ــد كاالى ايرانى،  ــرح كارت خري ــت: در ط معدن و تجارت گف
ــارى و مراجعه به  ــت كارت اعتب ــى توانند با درياف خريداران م
ــبت به خريد كاالهاى با كيفيت  ــگاه هاى اعالم شده نس فروش

 درصد اعالم و 
اظهاركرد: مرحله اول اين طرح كه با همكارى بانك مركزى انجام 
مى شود مشمول حقوق بگيران و بازنشستگان دولتى خواهد بود. 
ــه تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت  وى تصريح كرد: از آنجا ك
بر اجراى سريع اين طرح بوده است به گونه اى عمل شد تا مراحل 
اعتبارسنجى متقاضيان در بانك ها به حداقل برسد. وى تاكيد 
ــت و دوام و نيز  ــرح، كاالها از لحاظ كيفيت، قيم كرد: در اين ط
ــتند و به اين ترتيب با  خدمات پس از فروش گزينش شده هس
ــتريان فضاى رقابتى عادالنه اى  امكان انتخاب كاال ازجانب مش
ــمى اعتبار اين كارت ها را از  ــود. هاش براى فروش ايجاد مى ش
ــه اعالم كرد و گفت:  ــا آغاز فرآيند خريد دو ماه زمان دريافت ت
ــده در اين طرح طى  باز پرداخت اقساط كاالهاى خريدارى ش
 قسط تعيين شده است.اين مقام مسوول افزود: شيوه نامه، 
فهرست كاالها، واحدهاى توليدى، چگونگى انجام كار و... با بانك 
ــت و احتماال ظرف يك هفته آينده  مركزى هماهنگ شده اس

ــه طرح هاى  ــاره ب ــع فلزى و لوازم خانگى با اش مدير كل صناي
ــت ميليون تومان تحت عنوان خريد كاالى  قبلى با سقف هش
مصرفى با دوام ايرانى و وام ازدواج سه ميليون تومانى (تسهيالت 
 قانون 
ــكالت و آماده نبودن   گفت: به دليل برخى مش
زيرساخت هاى الزم و نبود آمادگى واحدهاى توليدى، اين نوع از 

ــرح كارت  ــرات ط ــاى خود را به بيشترين دقت را داشته باشند. اكنون دريچه اى براى شناساندن خريد كاالى ايرانى اث ــتند و توانايى پرداخت وام ه بانكى بدهكار هس
ــور ندارند، بانك مركزى تصميم  دليل ركود ايجاد شده در كش
گرفته كه اين كارت هاى اعتبارى در قبال خريد كاالهاى ايرانى 
داده شود و اعتبار نقدى نخواهد داشت. مستخدمين حسينى، 
ــا مى توانند در قبال  ــن ابهام وجود دارد كه افراد آي ادامه داد: اي
ــه وجه نقد تبديل كنند يا  پرداخت پول اين كارت اعتبارى را ب
ــخ بانك مركزى تا جايى كه بنده اطالع دارم، خير  خير كه پاس
است. به اين دليل كه اين بانك احتماال فروشگاه هايى خاص 
ــر خواهد گرفت كه  ــروش محصوالت در نظ را براى ف
ــبكه ويژه متصل  ــاى آنان به يك ش كارتخوان ه
ــود  ــث مى ش ــن كار باع ــود. اي ــد ب خواه
ــك و ــاب بان ــه حس ــار كارت ب اعتب

نه فروشنده منتقل شده وبعدا 
تسويه حساب هاى الزم 

ــود كه وجه موجود  و در بعد توليدكننده نيز به گونه اى عمل ش
ــه در بين راه و با  ــد نه اين ك در كارت حتما به توليدكننده برس
ترفندهايى، اعتبار كارت به پول نقد تبديل شده و صرف كارهاى 

در اين باره، مدير كل صنايع فلزى و لوازم خانگى وزارت صنعت، 
ــد كاالى ايرانى،  ــرح كارت خري ــت: در ط معدن و تجارت گف
ــارى و مراجعه به  ــت كارت اعتب ــى توانند با درياف خريداران م
ــبت به خريد كاالهاى با كيفيت  ــگاه هاى اعالم شده نس فروش

 درصد اعالم و 
اظهاركرد: مرحله اول اين طرح كه با همكارى بانك مركزى انجام 
مى شود مشمول حقوق بگيران و بازنشستگان دولتى خواهد بود. 
ــه تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت  وى تصريح كرد: از آنجا ك
بر اجراى سريع اين طرح بوده است به گونه اى عمل شد تا مراحل 
اعتبارسنجى متقاضيان در بانك ها به حداقل برسد. وى تاكيد 
ــت و دوام و نيز  ــرح، كاالها از لحاظ كيفيت، قيم كرد: در اين ط
ــتند و به اين ترتيب با  خدمات پس از فروش گزينش شده هس
ــتريان فضاى رقابتى عادالنه اى  امكان انتخاب كاال ازجانب مش
ــمى اعتبار اين كارت ها را از  ــود. هاش براى فروش ايجاد مى ش
ــه اعالم كرد و گفت:  ــا آغاز فرآيند خريد دو ماه زمان دريافت ت
ــده در اين طرح طى  باز پرداخت اقساط كاالهاى خريدارى ش
 قسط تعيين شده است.اين مقام مسوول افزود: شيوه نامه، 
فهرست كاالها، واحدهاى توليدى، چگونگى انجام كار و... با بانك 
ــت و احتماال ظرف يك هفته آينده  مركزى هماهنگ شده اس

ــه طرح هاى  ــاره ب ــع فلزى و لوازم خانگى با اش مدير كل صناي
ــت ميليون تومان تحت عنوان خريد كاالى  قبلى با سقف هش
مصرفى با دوام ايرانى و وام ازدواج سه ميليون تومانى (تسهيالت 
 قانون 
ــكالت و آماده نبودن   گفت: به دليل برخى مش
زيرساخت هاى الزم و نبود آمادگى واحدهاى توليدى، اين نوع از 

ــرح كارت  ــرات ط خريد كاالى ايرانى اث
ــار كرد:  كارت هاى اظه

بيشترين دقت را داشته باشند. اكنون دريچه اى براى شناساندن 
ــت در اين زمينه بايد  توليد داخل به مردم به وجود آمده و دول
ــت مردم  ــاى با كيفيت به دس ــتفاده را كند و كااله نهايت اس

بدهد.
سازمان حمايت، نظارت مى كند

ــال،  ح ــن  همي در 

ــاى خود را به  ــتند و توانايى پرداخت وام ه بانكى بدهكار هس
ــور ندارند، بانك مركزى تصميم  دليل ركود ايجاد شده در كش
گرفته كه اين كارت هاى اعتبارى در قبال خريد كاالهاى ايرانى 
داده شود و اعتبار نقدى نخواهد داشت. مستخدمين حسينى، 
ــا مى توانند در قبال  ــن ابهام وجود دارد كه افراد آي ادامه داد: اي
ــه وجه نقد تبديل كنند يا  پرداخت پول اين كارت اعتبارى را ب
ــخ بانك مركزى تا جايى كه بنده اطالع دارم، خير  خير كه پاس
است. به اين دليل كه اين بانك احتماال فروشگاه هايى خاص 
ــر خواهد گرفت كه  ــروش محصوالت در نظ را براى ف
ــبكه ويژه متصل  ــاى آنان به يك ش كارتخوان ه
ــود  ــث مى ش ــن كار باع ــود. اي ــد ب خواه
ــك و ــاب بان ــه حس ــار كارت ب اعتب

نه فروشنده منتقل شده وبعدا 
تسويه حساب هاى الزم 

انجام شود.

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
شركت آژانس جهانگردى و مسافرتى پرستيژ تور

(سهامى خاص)
به شماره ثبت 2082

مدير عامل
شركت آژانس جهانگردى و مسافرتى پرستيژ تور 

(سهامى خاص)

ــهامداران محترم و يا نمايندگان  ــيله از كليه س بدينوس
ــه  ــى آيد كه در جلس ــوت به عمل م ــى آنان دع قانون
ــركت آژانس جهانگردى  ــع عمومى فوق العاده ش مجم
ــه در  ــاص) ك ــهامى خ ــور (س ــتيژ ت ــافرتى پرس و مس
ــركت  ــاعت 08:00 صبح روز 94/08/24 در محل ش س

تشكيل مى گردد حضور بهم رسانند:
دستور جلسه:

1- افزايش سرمايه از محل واريز نقدى

يك تير و دو نشان

 در فروش لوازم آرايشى!
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عكس روز 

دريچه

مطالعات جديد نشان مى دهد؛

تاثير گرم شدن زمين بر كاهش 
23 درصدى درآمد متوسط جهانى

ــه افزايش  ــر، هر درج ــق تحقيقات اخي مطاب
ــاد بيش از  ــن، اقتص ــرارت كره زمي درجه ح
ــورهاى جهان را تحت تاثير  ــه چهارم كش س
ــورهاى  ــه ميان كش ــرار داده و فاصل ــود ق خ
ــش  ــش افزاي ــش از پي ــر را بي ــى و فقي غن

مى دهد.
ــورت ادامه پيدا  ــات جديد در ص طبق تحقيق
كردن افزايش دماى كره زمين به علت انتشار 
ــن و اثرات  ــيد كرب ــد گاز دى اكس بيش از ح
ــى با كاهش  ــط جهان گلخانه اى درآمد متوس
ــارى رو به رو  ــان قرن ج ــدى در پاي 23 درص

خواهد شد. 
ــيه، مغولستان  ــورها همانند روس بعضى كش
ــت گرمايش  ــودهاى كالنى به عل ــادا س و كان
ــت  ــن و افزايش درجه حرارت به دس كره زمي

خواهند آورد. 
ــل  ــن در مقاب ــكا و چي ــورهاى آمري كش
ــام  ــا تم ــوند ام ــى ش ــرر م ــش متض گرماي
ــور هاى حوزه قاره افريقا، آسيا، آمريكاى  كش
ــدت از آثار افزايش  ــى و خاورميانه به ش جنوب
ــيب  ــا آس ــن دم ــاال رفت ــرارت و ب ــه ح درج

خواهند ديد.

ــولومون هسيانگ»، اقتصاد دان و  به گفته «س
ــور علوم اجتماعى در دانشگاه بركلى،  پروفس
ــا زمين ها و  ــه تغييرات آب و هوايى ب كارى ك
ــكا مى كند  ــتغالت جنوب آمري امالك و مس
بى ارزش ساختن و كاهش حاصلخيزى در اين 

مناطق است.
ــه  ــا ب ــث ج ــى باع ي ــرات آب و هوا تغيي
ــاط  ــرمايه و ارزش، از نق ــم س ــى عظي جاي
ــر  ــك ت ــردتر و خن ــى س ــه نواح ــرم ب گ

مى شود. 
ــابه  ــاله دقيقا مش ــيانگ اين مس به گفته هس
ــر و دادن آن به  ــروت از فقي ــال و ث گرفتن م

ثروتمندان است.
ــل  ــز و تحلي ــا آنالي ــق، ب ــروه تحقي ــن گ اي
50 سال داده آمارى اقتصادى در 160 كشور 
مختلف دنيا و حتى بررسى داده هاى مختلف 
ــه  ــدند ك ــه ش ــكا متوج ــاى امري ــت ه ايال
ــيوس،  ــه سلس ــدود 13 درج ــاى ح در دم
ــتر  ــا بيش ــان ه ــى انس ــرد و بازده عملك

است. 
ــورهايى كه دماى  به گفته هسيانگ براى كش
آنها زير اين مقدار قرار دارد هر درجه افزايش 

ــكوفايى اقتصادى و  درجه حرارت به منزله ش
سودهاى بسيار كالن در حوزه اقتصاد خواهد 
بود. براى اياالت متحده آمريكا كه همواره در 
اين دما قرار داشته و يا در بعضى از نواحى باالى 
ــه افزايش  ــى گيرد هر درج اين مقدار قرار م
ــش توليد و  ــه منزله كاه ــره زمين ب دماى ك

بهره ورى كافى است.
ــى اقيانوس ها  ــازمان مل ــزارش س مطابق گ
ــتم در  ــاالنه در قرن بيس ــاى س ــط دم متوس
ــال  ــت. س ــيوس اس حدود 13/9 درجه سلس
ــق ركوردهاى  ــته گرم ترين ناحيه مطاب گذش
ــى در حدود 14/2 درجه سلسيوس  هواشناس
بوده كه پيش بينى مى شود امسال اين ركورد 

شكسته شود.
ــيار  ــاله كه دماى بس ــن مس ــت اي گفتنى اس
ــى روى توليد مواد  ــل توجه باال به ميزان قاب
ــر گذار  ــاورزى اث ــوالت كش ــى و محص غذاي
ــت و حتى آمارها نشان  ــكار اس بوده كامال آش
ــش روى توليد خودرو  مى دهند كه اين افزاي
ــوده و در روزهاى  ــذار ب ــز اثرگ ــكا ني در آمري
ــش رو به رو  ــا كاه ــزان توليد ب ــال مي گرم س

بوده است.

خبر

دانشمندان ناسا و اداره ملى اقيانوسى و جوى آمريكا دريافتند 
كه سوراخ ازن در سال 2015 در قاره قطب جنوب نسبت به 
سال هاى گذشته بزرگ تر شده است. تحليل شديد اليه ازن 
ــال 1980 و بر فراز قاره قطب  ــت كه براى اولين بار در س اس

جنوب تشخيص داده شد.
سوراخ ازن قطب جنوب در طول فصل بهار در نيمكره جنوبى 
ــطوح بااليى از اشكال شيميايى  (اوت و سپتامبر) به دليل س
ــترش  ــكل گرفته و گس ــفر ش فعال كلر و بروم در استراتوس

مى يابد. 
ــود يعنى  ــدازه خ ــه اوج ان ــوراخ ازن ب ــاه اكتبر، س ــل م اواي
ــت كه منطقه اى  ــترش ياف 28/2 ميليون كيلومتر مربع گس
ــاه اكتبر،  ــت. در طول م ــمالى اس بزرگتر از قاره آمريكاى ش

بزرگى اين سوراخ به همان اندازه باقى ماند.
ــرد غيرمنتظره و  ــاى س ــا، دم ــمندان ناس ــه دانش ــه گفت ب
ــفر قطب جنوب در سال  ديناميك هاى ضعيف در استراتوس

جارى منجر به بزرگتر شدن سوراخ ازن شده است.
سال گذشته در روز 11 سپتامبر (20شهريور 1393) سوراخ 
ــون و 100 هزار كيلومتر مربع  ازن به اوج خود يعنى 24 ميلي
ــال هاى 1991 تا 2014، در  ــه با دوره س ــيد. در مقايس رس
ــط چهار برابر  ــوراخ ازن به طور متوس ــال 2015 ناحيه س س

شده است.
برايان جانسون، محقق آزمايشگاه اداره ملى اقيانوسى و جوى 
ــه طور معمول  ــپتامبر ما ب آمريكا اظهار كرد: در طول ماه س
شاهد كاهش سريع ازن بوديم كه با كاهش 95 درصدى در آن 
اليه در روز اول اكتبر (9 مهر) پايان يافت. امسال روند كاهش، 
دو هفته بيشتر به طول انجاميد و در نتيجه كاهشى نزديك به 

100 درصد در 15 اكتبر (23 مهر) به وقوع پيوست.
اليه ازن به محافظت از زمين در برابر پرتو فرا بنفش مى پردازد 
ــت و مى تواند باعث سرطان پوست،  كه به طور بالقوه مضر اس
آب مرواريد و سركوب سيستم ايمنى بدن شود و همچنين به 

گياهان آسيب مى رساند.
ــال جارى، به احتمال  ــوراخ ازن در س بزرگتر شدن حجم س
ــش پرتو فرابنفش مضر  زياد در ماه هاى آينده منجر به افزاي
ــوب و نيمكره جنوبى  ــطح زمين، به ويژه در قطب جن در س

خواهد شد.
ــواد تحليل برنده  ــرآل در خصوص م در نتيجه پروتكل مونت
ــات تحليل برنده به آرامى  ــطوح جوى اين تركيب اليه ازن، س
ــوراخ ازن در حدود سال  رو به زوال هستند. انتظار مى رود س
ــال 1980  ــابق خود در س ــطوح س 2070 بهبود يابد و به س

برگردد.

دانشمندان دريافتند ؛

سوراخ اليه ازن بزرگ تر شد

باران اسيدى نتيجه آلودگى هواست.وقتى كه هر نوع سوختى سوزانده 
مى شود مقدار زيادى مواد شيميايى مختلف توليد مى كند. دود حاصل 
از يك آتش سوزى و يا بخارات بيرون آمده از اگزوز اتومبيل تنها شامل 

ذرات دوده خاكسترى نيستند كه مى توانند ديده شوند.
آنها شامل گازهاى غير قابل رويتى نيز هستند كه براى محيط زيست 

مى توانند مضر تر از آالينده هاى قابل رويت باشند.
ــتگاه هاى توليد نيرو،كارخانجات و ماشين ها، همگى سوخت  ايس
مى سوزانند و بنابراين همگى توليد كننده گازهاى آالينده هستند.
بعضى از اين گازها (به ويژه اكسيدهاى نيتروژن و دى اكسيد گوگرد) 
با قطرات ريز آب ابرها واكنش كرده و تشكيل اسيدهاى سولفوريك و 

نيتريك را مى دهند.
بارانى كه از اين ابرها فرو مى ريزد در واقع اسيد خيلى ضعيفى است و 

اين دليلى است كه چرا اين باران، اسيدى ناميده مى شود.
اسيديته باران اسيدى چقدر است؟

ــود. اين مقياس اعداد  ــب پى اچ اندازه گيرى مى ش اسيديته بر حس
ــيديته صفر است و ــترين اس ــود. بيش ــامل مى ش صفر تا 14 را ش
ــت. ــيديته) اس ــف اس ــترين قلياييت(مخال ــانه بيش  14 نش
ما پى اچ 7 هر چيزى را خنثى مى ناميم كه نشانه اين است كه آن چيز 

نه اسيدى و نه قليليى است.
اسيدهاى خيلى قوى در تماس با پوست آن را مى سوزانند و به عالوه 
فلزات را هم تخريب مى كنند. باران اسيدى خيلى خيلى ضعيف تر 

است و در تماس با پوست آن را نخواهد سوزاند.
ــواره در اختالط با  ــت زيرا هم ــيدى اس ــه تا حدى اس باران هميش
ــر مى برد. باران غير آلوده پى اچ بين 5 و 6 دارد. اكسيدهاى هوا به س
ــيد گوگرد آلوده تر  ــيدهاى نيتروژن و دى اكس وقتى كه آب با اكس

مى شود، اسيديته آن زياد مى شود و پى اچ به حدود 4 مى رسد.
باران هاى اسيدى نيز به ثبت رسيده اند كه پى اچ 2 داشته اند.

ــم) دارد.حتى  ــه ده ــركه پى اچ 2/2 و آبليمو پى اچ 2/3 ( دو و س س
قوى ترين باران اسيدى ثبت شده پى اچ برابر سركه يا آبليمو دارد و 
ما مى دانيم كه آنها مضر نيستند.پس چرا در باره باران اسيدى نگران 

هستيم؟
تاثيرات باران اسيدى

باران اسيدى مى تواند فواصل طوالنى را در اتمسفر طى كند و نه تنها 
ــور بلكه قاره به قاره را بپيمايد. باران اسيدى مى تواند  كشور به كش
شكل برف، مه يا غبار خشك بگيرد. باران اسيدى مى تواند مايل ها 
از منبع آلودگى فاصله بگيرد، اما در محل ريزش به خاك، درختان، 

ساختمان ها و آب آسيب مى زند.
ــتند و ماهى ها  ــال از بين رفتن هس ــاى دنيا در ح تمامى جنگل ه
ــكانديناوى درياچه هاى  ــروى مى كنند. در اس از چنين جريانى پي
مرده اى هستند كه كامال شفاف هستند و هيچ گياه و يا موجود زنده 

ديگرى در آنها وجود ندارد.
ــرض تهديدند و ــيرين بريتانيا در مع ــيارى از ماهى هاى آب ش بس
ــيارى از ماهى ها ، تغيير شكل يافته از  گزارش هايى دال بر اينكه بس
تخم بيرون آمده اند وجود دارد. اين امر موجب مى شود كه حيوانات 
و پرندگانى كه از ماهى ها تغذيه مى كنند هم مورد تاثير قرار بگيرند.
ــت؟متخصصين،  ــيدى اس ــاران اس ــا ب ــه اينه ــوول هم ــا مس آي
پژوهش هاى فراوانى را براى اينكه متوجه شوند باران اسيدى چقدر 

روى محيط زيست اثر مى گذارد، انجام داده اند.
جنگل ها

ــيدى باعث مى شود كه درخت ها آرام تر  شايد فكر شود كه باران اس
رشد كنند و يا حتى بميرند، اما از نظر متخصصين و دانشمندان موضوع 

ــان از باران اسيدى  ــده كه مقدار يكس فقط اين نيست.مشخص ش
در بعضى جاها بيش از جاهاى ديگر تاثير مى گذارد.

در جنگل ها به مجرد بارش،  باران اسيدى از طريق برگ هاى درختان 
ــدارى از آن راهش را  ــاك زير ، جريان مى يابد. مق چكيده و در خ

به سوى نهرها يافته و در نهايت وارد رودخانه ها 
ــود. بعضى از  ــه ها مى ش و درياچ

ــازى  خاك ها به خنثى س
ــيد كمك مى كنند  اس

ــى دارند  زيرا خاصيت
ــالح،  ــه در اصط ك

«ظرفيت بافرى»
ناميده مى شود.
ــاى  ــاك ه خ
ديگر مختصرا 
ــيــدى  س ا
ـــــده و  ش
ــژه  ــه وي ب

ــتعد  مس
ن  ا ر ــا بـــ
ى  سيـــد ا

مى شوند.
ــاران  بــــ

ــيـــــدى از  اس
راه هاى گوناگون 

ــان  روى درختـــ
اثر مى گذارد.

اين راه ها عبارتند از:
ــوى مواد مغذى و معدنى  انحالل و شستش

خاك كه به رشد گياه كمك مى كنند.
ــم را به داخل خاك  مواد مضرى همچون آلوميني

رها مى كند.
ــه آنها  ــرگ ها، ب ــش حفاظتى مومى ب ــردن پوش ــا از بين ب ب

آسيب رسانده و مانع مى شود كه آنها به خوبى فتوسنتز كنند.
تركيبى از اين تاثيرات درختان را ضعيف مى كند و گياهان ديگر 

نيز ممكن است به همين گونه آسيب ببينند.
درياچه ها و رودخانه ها

ــط باران اسيدى  ــكونت گاههاى آبى توس كامال آشكار است كه س
ــيدى روى زمين جريان يافته و  تحت تاثير قرار مى گيرند.باران اس
ــاند.همچنين  ــه رودخانه ها، درياچه ها و مرداب ها مى رس خود را ب

باران اسيدى، مى تواند مستقيما روى اين حوزه ها فرو بريزد.
ــداد ماهى ها و  ــده و تع ــيديته درياچه، آب زالل تر ش با افزايش اس
حيوانات آبزى كاهش مى يابد. بعضى از گونه هاى گياهان و حيوانات 

بهتر از ديگران در آب هاى اسيدى زنده مى مانند.
بعد از ماهى هايى همچون كپور ، قزل آال و قنات، ماهى هايى همچون 
ميگوى آب شيرين، صدف و حلزون بيش از ديگران تحت تاثير اسيدى 
ــترين تاثير را  ــدن قرار مى گيرند.تخم ها و نوزادان ماهى ها بيش ش
مى پذيرند و اسيديته آب مى تواند موجب تغيير شكل نوزادان شده 
و باعث شود كه تخم ها به گونه مناسبى باز نشوند. اسيديته آب تنها 
تاثير مستقيم روى گونه ها ندارد، بلكه مواد سمى همچون آلومينيم 
را از خاك به درون آب ها رها كرده و به ماهى ها و ديگر حيوانات آبزى 

آزار مى رساند.

ــتم شكننده خود  درياچه ها، رودخانه ها و بركه ها هر يك اكوسيس
را دارند و داراى گونه هاى مختلفى از گياهان و حيوانات هستند كه 
براى بقا وابسته به يكديگرند. اگر 
يك گونه ماهى ناپديد شود، 
ــى  ت نا ا حيو

ــه  ــه از آن تغذي ــه تدريج ك ــز ب ــد ني ــى كنن م
از بين خواهند رفت.

ــرات  اگر ماهى مرده براى تغذيه گونه هاى ويژه اى از حش
ــرعت رشد  ــره به س ــتفاده قرار گيرد، جمعيت حش بزرگ مورد اس
ــرات كوچك و  ــه خود بر جمعيت حش ــرد و اين امر به نوب خواهد ك
پالنكتون هايى كه مورد تغذيه حشرات بزرگ تر هستند اثر مى گذارد.

ساختمان ها
آب و هوا، آب، باد،يخ و برف همگى كمك مى كنند كه فرآيند فرسايش 
اتفاق بيفتد، اما متاسفانه باران اسيدى سرعت فرسايش را زيادتر هم 
ــايط نقليه، لوله ها و كابل ها  مى كند. مجسمه ها، ساختمان ها، وس

همگى از اين قضيه متاثر خواهند شد.
ــنگ و سنگ آهك بيشترين تاثير  چيزهاى ساخته شده از ماسه س
ــتعد بوده و به  ــنگ ها به ويژه مس ــت و اين نوع س را خواهند پذيرف
ــيب  ــيدى از آلودگى هواى حاصله از گازها آس همان اندازه باران اس

خواهند ديد.
باران اسيدى از كجا مى آيد؟

ــد. در اواخر 1950  تا همين اواخر آلودگى هوا محلى قلمداد مى ش
ــكل ديده  ــكانديناوى جنوبى اين مش ــراى اولين بار در اس بود كه ب
ــن آلودگى در  ــاور كردند كه مبدا اي ــد و بعد از آن بود كه مردم ب ش
ــت ها و در بريتانيا و اروپاى شمالى است. عكس العمل اوليه  دوردس
براى مقابله با آلودگى صنعتى هوا ساخت دودكش هاى بلندتر بود.

متاسفانه اين كار گازهاى آالينده را به داخل ابرها هل داد و اجازه داد 
كه انتشارات روى باد شناور شوند. باد آلودگى را صدها مايل دورتر برد 
ــيدى فرو فرستاد. در اين مسير بريتانيا  و آن ها را به صورت باران اس

عامل دست كم 16 درصد باران اسيدى نروژ به حساب آمد. بيش از 
90 درصد آلودگى اسيدى نروژ از ديگر كشورها مى آيد.

ــتان و  ــتان، لهس ــورهاى اروپايى آلمان، انگلس ــن كش آالينده تري
ــون تن از  ــتند كه هريك در 1994 بيش از يك ميلي ــپانيا هس اس
انتشارات گوگرد را به خود اختصاص داده اند. امروزه دولت ها شروع 
كرده اند كه باران اسيدى را يك مشكل بزرگ زيست محيطى ببينند و 
ــارات گوگرد و نيتروژن بردارند  گام هايى را براى كاهش مقدار انتش

چه مى تواند انجام شود؟
كاهش انتشارات

ــيلى هنوز از ارزان ترين راه هاى  سوزاندن سوخت هاى فس
ــت مردم در جستجوى  ــت و بهتر اس توليد الكتريسيته اس
ــه آلودگى زيادى  ــوخت را بدون آنك ــند كه س راه هايى باش

توليد كنند، بسوزاند.
دولت ها نياز دارند كه پول بيشترى را صرف كنترل 
آلودگى كنند حتى اگر اين كار به قيمت باال رفتن 

قيمت برق، تمام شود.
ــپرى كردن تركيبى  ــط اس گوگرد مى تواند توس
ــل دودكش،  ــنگ آهك پودرى به داخ از آب و س
از دود شسته شود. ماشين هاى جديد مبدل هاى 
كاتاليتيكى دارند كه سه ماده شيميايى خطرناك را از 

گازهاى خروجى حذف مى كند.
انرژى

ــى گيرند،  ــرار م ــتفاده ق ــروزه مورد اس ــه ام ــع ديگر ك دو منب
ــتند. اينها  ــته اى هس ــاى هيدروالكتريك و هس انرژى ه
ــتند؛ اما چه تاثير ديگرى روى  ــوخت هاى پاك هس س
محيط زيست ما دارند؟منابع ديگر ، انرژى خورشيدى 
و آسياب هاى بادى هستند، اما اينكه اينها در جاهايى 
ــتند،چقدر  كه نه خيلى بادگير و نه خيلى آفتابى هس
ــوال دارد؟ منابع انرژى  ــاى س ــند ، ج قابل اعتماد باش
گوناگون منافع و هزينه هاى مختلفى دارند و دولت ها قبل 
ــد همه مزايا و قيمت هاى  از اتخاذ تصميم براى به كارگيرى آنها باي

بهره گيرى از آنها را مورد سنجش قرار دهند.
ذخيره و نگهدارى از منابع

تخفيف هاى بيشتر در قيمت هاى حمل و نقل با وسايط نقليه عمومى، 
مردمى كه هميشه عادت به استفاده از اتومبيل هاى شخصى دارند را 
تشويق مى كند كه استفاده از وسايل حمل و نقل عمومى را جايگزين 

اتومبيل هاى شخصى كنند.
ــه مورد  ــراغ هايى ك ــوش كردن چ ــد با خام ــخصى مى توان هر ش
ــايل كاهنده مصرف برق كه برق  ــتفاده از وس استفاده نيستند و اس
ــتفاده را كم مى كنند، آلودگى هاى حاصله از نيروگاه ها را  مورد اس

كم كند.
ــيم اتومبيل ها(جهت كاستن از  پياده روى، دوچرخه سوارى و تقس
ــى از اتومبيل ها را  ــين) آلودگى ناش تعداد اتومبيل هاى تك سرنش

كاهش خواهد داد.
بازسازى آسيب هاى حاصله از باران اسيدى

ــنگ آهك پودرى به رودخانه ها و درياچه ها، آب را  اضافه كردن س
ــد آهك زنى  ــى خنثى مى كند. هرچن ــدى به نام آهك زن در فرآين
ــا زمان توقف باران  ــت و اثرات موقت دارد و بايد ت پديده اى گران اس

اسيدى ادامه داشته باشد! 
ــرده اند تا به  ــتفاده ك ــوئد با موفقيت از آهك زنى اس مردم نروژ و س

بازسازى درياچه ها و رودخانه هاى كشورشان كمك كنند.

در بعضى جاها بيش از جاهاى ديگر تاثير مى گذارد.
در جنگل ها به مجرد بارش،  باران اسيدى از طريق برگ هاى درختان 

ــدارى از آن راهش را  ــاك زير ، جريان مى يابد. مق چكيده و در خ
به سوى نهرها يافته و در نهايت وارد رودخانه ها 

ــود. بعضى از  ــه ها مى ش و درياچ
ــازى  خاك ها به خنثى س

ــيد كمك مى كنند  اس
ــى دارند  زيرا خاصيت
ــالح،  ــه در اصط ك

«ظرفيت بافرى»
ناميده مى شود.
ــاى  ــاك ه خ
ديگر مختصرا 
ــيــدى  س ا
ـــــده و  ش
ــژه  ــه وي ب

ــتعد  مس
ن  ا ر ــا بـــ
ى  سيـــد ا

مى شوند.
ــاران  بــــ

ــيـــــدى از  اس
راه هاى گوناگون 

ــان  روى درختـــ
اثر مى گذارد.

اين راه ها عبارتند از:
ــوى مواد مغذى و معدنى  انحالل و شستش

خاك كه به رشد گياه كمك مى كنند.
ــم را به داخل خاك  مواد مضرى همچون آلوميني

رها مى كند.
ــه آنها  ــرگ ها، ب ــش حفاظتى مومى ب ــردن پوش ــا از بين ب ب

را دارند و داراى گونه هاى مختلفى از گياهان و حيوانات هستند كه 
براى بقا وابسته به يكديگرند. اگر 
يك گونه ماهى ناپديد شود، 
ــى  ت نا ا حيو

ــه  ــه از آن تغذي ــه تدريج ك ــز ب ــد ني ــى كنن ــه م ــه از آن تغذي ــه تدريج ك ــز ب ــد ني ــى كنن ــه م ــه از آن تغذي ك
از بين خواهند رفت.

ــرات  اگر ماهى مرده براى تغذيه گونه هاى ويژه اى از حش
ــرعت رشد  ــره به س ــتفاده قرار گيرد، جمعيت حش بزرگ مورد اس
ــرات كوچك و  ــه خود بر جمعيت حش ــرد و اين امر به نوب خواهد ك

90 درصد آلودگى اسيدى نروژ از ديگر كشورها مى آيد.
ــتان و  ــتان، لهس ــورهاى اروپايى آلمان، انگلس ــن كش آالينده تري

ــتند كه هريك در  ــپانيا هس اس
انتشارات گوگرد را به خود اختصاص داده اند. امروزه دولت ها شروع 
كرده اند كه باران اسيدى را يك مشكل بزرگ زيست محيطى ببينند و 
ــارات گوگرد و نيتروژن بردارند  گام هايى را براى كاهش مقدار انتش

چه مى تواند انجام شود؟
كاهش انتشارات

ــيلى هنوز از ارزان ترين راه هاى  سوزاندن سوخت هاى فس
ــت مردم در جستجوى  ــت و بهتر اس توليد الكتريسيته اس
ــه آلودگى زيادى  ــوخت را بدون آنك ــند كه س راه هايى باش

توليد كنند، بسوزاند.
دولت ها نياز دارند كه پول بيشترى را صرف كنترل 
آلودگى كنند حتى اگر اين كار به قيمت باال رفتن 

قيمت برق، تمام شود.
ــپرى كردن تركيبى  ــط اس گوگرد مى تواند توس
ــل دودكش،  ــنگ آهك پودرى به داخ از آب و س
از دود شسته شود. ماشين هاى جديد مبدل هاى 
كاتاليتيكى دارند كه سه ماده شيميايى خطرناك را از 

گازهاى خروجى حذف مى كند.
انرژى

ــى گيرند،  ــرار م ــتفاده ق ــروزه مورد اس ــه ام ــع ديگر ك دو منب
ــتند. اينها  ــته اى هس ــاى هيدروالكتريك و هس انرژى ه
ــتند؛ اما چه تاثير ديگرى روى  ــوخت هاى پاك هس س
محيط زيست ما دارند؟منابع ديگر ، انرژى خورشيدى 
و آسياب هاى بادى هستند، اما اينكه اينها در جاهايى 
ــتند،چقدر  كه نه خيلى بادگير و نه خيلى آفتابى هس
ــوال دارد؟ منابع انرژى  ــاى س ــند ، ج قابل اعتماد باش
گوناگون منافع و هزينه هاى مختلفى دارند و دولت ها قبل 
ــد همه مزايا و قيمت هاى  از اتخاذ تصميم براى به كارگيرى آنها باي

بهره گيرى از آنها را مورد سنجش قرار دهند.

تاثير باران اسيدى روى محيط زيست

بـاران اسيـدى چـيست؟
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كشور از پنج نوع فقر رنج مى برد. فقرى كه به گفته وزير تعاون، كار 
ــكن، سواد و  ــالمت، خوراك، مس و رفاه اجتماعى در حوزه هاى س

معيشت ديده مى شود.
ــالمت و  ــمينار بيمه ها، نظام س ــى در س ــاس آنچه على ربيع براس
ــمين  ــرد، تهديد عدم امنيت در آينده، شش رفاه اجتماعى اعالم ك
ــر رفاه در  ــت. وزي ــان را گرفته اس ــان ايراني ــت كه گريب فقرى اس
ــترى داد: «پس  ــور توضيح بيش ــر در كش ــمينار، درباره فق اين س
ــاى متعددى  ــور، اقدامات و فعاليت ه ــالمى، در كش از انقالب اس
ــا، عده اى  ــه اينه ــود هم ــا وج ــد، اما ب ــر انجام ش ــع فق ــراى رف ب
ــان خالى ــد و سفره هايش ــر مى برن ــردم همچنان در فقر به س از م

 است.»
ــور، مانند قانون اساسى و سند  ــناد باالدستى كش به گفته او، در اس
چشم انداز برنامه 20ساله، موضوع رفاه اجتماعى مطرح شده است: 
«اميدواريم با برنامه ريزى هاى مناسب فقر در كشور ريشه كن شود.» 
ــگ و تحريم روبه رو بوديم و در  او ادامه داد: «ما بعد از انقالب با جن
سال هايى بودجه كشورمان 700 تا 800 ميليارد دالر بود، اما در آن 

سال ها در مورد مبارزه با فقر موفق نبوديم.»
ــط فرهنگى روبه رو  ــور با طبقه متوس وزير رفاه با بيان اينكه در كش
ــادى و درآمدى جزو  ــه از نظر اقتص ــتيم، ادامه داد: «اين طبق هس
طبقات پايين و از نظر منزلت و فرهنگ جزو طبقات باالى جامعه به 
ــمار مى روند كه اين طبقه فرصتى براى موفقيت برنامه هاى رفاه  ش

اجتماعى كشور است.»
ــزود: «در كنار فقر  ــور اف ــج نوع فقر در كش ــاره به وجود پن او با اش
ــت،  ــواد و معيش ــكن، س ــوراك، مس ــالمت، خ ــاى س در حوزه ه
ــت در آينده  ــدم امني ــان تهديد ع ــم داريم كه هم فقر ديگرى ه

است».
وى در ادامه به تأمين مسكن اجتماعى اشاره كرد: «مسكن اجتماعى 
ــازمان تأمين اجتماعى در آن  ــت كه س از برنامه هاى حوزه رفاه اس
ــكن مهر، دولت مسكن  ــاماندهى مس مشاركت مى كند، پس از س

اجتماعى را پيگيرى مى كند.»
ــاه و تأمين اجتماعى هم  ــام رف ــاختار نظ ربيعى به قانون جامع س
ــاره اى كرد و گفت: «اين قانون وجود دارد و همه برنامه هاى اين  اش
ــامان يابد تا در جامعه اثرگذار  ــب با اين قانون س حوزه بايد متناس
ــه بودجه كل  ــوى ديگر بودجه رفاهى كشور در مقايس ــد. از س باش
كشور قابل توجه است و بايد براى رفع نابرابرى و پيشگيرى از ورود 
ــازى افراد را مورد توجه قرار  افراد به دام فقر، برنامه هاى توانمندس

دهيم.»
شهرام غفارى، مديرعامل موسسه عالى پژوهش تأمين اجتماعى هم 
كه در اين سمينار حضور داشت، با اشاره به نقش مهم بيمه ها در نظام 
سالمت گفت: «بيمه ها يكى از بهترين راهكارهاى تأمين هزينه هاى 
ــتند، به همين خاطر براى كاهش هزينه پرداخت از  ــالمت هس س
ــه ماليات، منابع عمومى دولت  جيب مردم بايد بخش هاى مربوط ب
و بيمه ها افزايش يابد كه اين امر در دولت تدبير و اميد محقق شده

 است.»
وى تأكيد كرد: «براى موفقيت نظام سالمت بايد در حوزه مصارف 
توجه داشته باشيم كه هزينه ها ثابت بماند، زيرا در صورت افزايش 
ــع و مصارف به هم  ــديد هزينه هاى درمانى بار ديگر تعادل مناب ش

مى خورد و شاهد افزايش پرداخت ها از جيب مردم خواهيم بود.»

پنج نوع فقر گريبانگير ايرانيان

هرازگاهى مثل مردهاى قديم رفتار كنيد. در را برايمان 
ــاب كنيد، و بگذاريد جلوتر از  نگه داريد، ميز شام را حس

شما وارد شويم.
ــر از آنها  ــيار پيچيده ت ــه زن ها بس ــا ادعا دارند ك مرده
ــت. خوشحال كردن  ــتند اما ديگر نوبت ما زن هاس هس
ــت، البته به شرط اينكه  ــيار ساده اى اس يك زن كار بس
ــد! در زير مطالبى را  ــان به نشانه ها باش آقايون حواسش
ــد كه كاش مردها  عنوان مى كنيم كه خانم ها آرزو دارن
ــوهر، نامزد يا دوستان  ــتند.مردها مى توانند ش مى دانس
ــه آنها  ــت ك ــا تصور ما اين اس ــند ام خيلى خوبى باش

مى توانند خيلى بهتر از اين باشند.
ــد؛ «اون هيچوقت به  ــنايى به ذهنتان مى آي عبارات آش
ــه»،  ــه با دوستاش اندازه كافى تالش نميكنه»، «هميش
ــان طور كه  ــه» و … ولى هم ــو نميبين ــت من هيچوق
ــه همين هستند. به  خودشان مى گويند، مردها هميش
ــع متفاوتى وارد  ــل تصميم گرفته ايم از موض همين دلي
شده و به آقايان كمك كنيم آرزوها و توقعات خانم ها را 

بهتر درك كنند.
 بااينكه اين نمى تواند درس كاملى براى روش برخورد با 
خانم ها باشد اما ليستى از توقعات و انتظارات خانم ها را 

معرفى مى كنيم. از  آنها هوشمندانه استفاده كنيد.
 چيزهاى كوچك مهم اند.

ــان را  ــد اگر يكبار همسرش ــا فكر مى كنن بعضى مرده
سورپرايز كنند، ديگر براى باقى عمرشان بس است. اما 
چرا نبايد در راه برگشت به خانه شيرينى موردعالقه مان 
را برايمان بخريد يا كتاب جديدى كه درموردش صحبت 
مى كرديم را برايمان بگيريد؟ مطمئن باشيد كه از شما 

قدردانى خواهيم كرد.
 زحمت بكشيد.

ــا ببينيد  ــگ بزنيد ت ــت. زن ــه رمز كار اس تالش هميش
ــك كار واقعاً خاص  ــور مى گذرانيم، يا ي روزمان را چط
ــالگردمان انجام دهيد. مطمئن باشيد كه ارزش  براى س

وقت گذاشتنتان را داريم.
 اعتماد به  نفس جذاب است اما غرور نه.

ــش  ــردى كه اعتمادبه نفس دارد خوش هر دخترى از م
ــاس امنيت و آسودگى  مى آيد. اين باعث مى شود احس
كنيم و هيچ چيز جذاب تر از اين نيست. اما غرور؟ به هيچ 

عنوان برايمان قابل تحمل نيست.
  بچه نباشيد.درست است، ما پرستارهاى خوبى هستيم. 
زن ها عاشق مراقبت كردن از مردهايشان هستند اما به 
محض اينكه به حالت مادر بودن برويم مى خواهيم از آن 
رابطه بيرون بياييم. بيشتر مردها قلباً مثل بچه ها هستند 
اما اگر قرار باشد كمى بيشتر از بغل كردنتان انجام دهيم 
(غذايتان را هم برايتان تكه تكه كنيم تا بخوريد) مطمئناً 

مشكل بزرگى خواهد بود.
 گوش كنيد و عالقه نشان دهيد.

بعد از يك روز پرمشغله تنها چيزى كه مى خواهيم اين 
ــوش كند. زن ها  ــه حرف هايمان گ ــت كه مردمان ب اس

عاشق حرف زدن اند و احساساتشان را بيرون مى ريزند. 
ما به شما تكيه مى كنيم چون اعتماد داريم كه مى توانيد 
حالمان را بهتر كنيد. پس خواهش مى كنيم كه صداى 
تلويزيون را قطع كنيد، ليوانتان را بگذاريد زمين و به ما 

گوش كنيد.
ــت است كه مى گويند صداقت   صادق باشيد.كامًال درس
بهترين سياست است. گفتن يك دروغ كوچك شايد االن 
كارتان را راه بيندازد اما مطمئن شويد كه زن ها مى فهمند 
ــودى ندارد. از اينها مهم تر،  ــيمانى س و آنوقت ديگر پش
خيانت نكنيد و درموردش دروغ نگوييد. اين بزدلى است.

 به ما اولويت دهيد.
مردها الزم دارند كه زمانى را با دوستانشان بگذارانند اما 
اينكه در اولويت سوم يك مرد قرار بگيرى اصًال براى ما 
جالب نيست. اگر طرفتان احساس نكند كه اولويت اول 
ــيد كه اتفاق هاى جالبى  زندگى شماست، مطمئن باش

نخواهد افتاد.
 به مسائل جزئى توجه كنيد.

همه دوست دارند مورد توجه طرف مقابلشان باشند. مدل 
ــانمان دهيد  موى جديد؟ لباس نو؟ چيزى بگوييد تا نش

كه متوجه تغيير شده ايد.
 كمكمان كنيد.

ــت. كمى  ــر از يك مرد تنبل نيس هيچ چيز آزاردهنده ت
ــگاه و كارهاى روزمره  ــه، كارهاى دانش در كارهاى خان
ــت،  كمكمان كنيد. اين كارها همان قدر كه وظيفه ماس

وظيفه شما هم هست!
گاهى اوقات دوست داريم تنها باشيم.

بيشتر وقت ها شايد نتوانيد جلو حرف زدنمان را بگيريد 
ــيم. اگر  ــت داريم تنها باش ــا هم دوس اما بعضى وقت ه
همسرتان به نظر آرام مى آيد و چيزى نمى گويد، مشكلى 

نيست، فقط دوست دارد كمى در خودش باشد.
 عذرخواهى كردن را ياد بگيريد.

ــر تقصير از  ــيد. اگ ــودراى نباش ــدر خودخواه و خ اينق
ــيد اين  ــى كنيد. مطمئن باش ــت بايد عذرخواه شماس

كارتان رابطه را تا حد زيادى جلوتر خواهد برد.
 بعضى وقت ها واقعًا حس و حال بدى داريم.

ــر  ــا فك مرده
ــا  زن ه ــد  مى كنن

ــال جلب  ــه به دنب هميش
توجه هستند اما گاهى واقعاً حس 

و حال خوبى نداريم. خواهش مى كنيم، 
عالئم قبل از عادت ماهيانه را فراموش نكنيد. 

ــانى  ــادت ماهيانه كار چندان آس كنار آمدن با ع

نيست.
 به تعادل شوخ طبعى كنيد.

ــوخ بودن بعضى وقت ها خيلى خوب و مفرح  بااينكه ش
است اما بعضى وقت ها اصًال عالقه اى به بذله گويى هايتان 

نداريم.
 مراقب بهداشتتان باشيد.

ــه خودتان عطر  ــواك كرده ايد؟ ب ــان را مس دندان هايت
ــا را انجام  ــد همين االن اين كاره ــد؟ اگر نكرده اي زده اي

دهيد.
 خودتان را بشناسيد.

ــه مى خواهد و از خودش مطمئن  اگر مردى بداند كه چ
باشد، كمتر در كارهاى بى ارزشى مثل هوس بازى كردن 

وقت مى گذارد.
 سالگرد يا روز تولدمان را فراموش نكنيد.

سال 365 روز دارد و فقط بايد دو روز آن را به خاطر نگه 
داريد. حداقل روى گوشى همراهتان يادآور بگذاريد يا در 
تقويمتان يادداشت كنيد يا حتى اگر الزم شد از مادرتان 
بخواهيد كه به شما يادآورى كند. هر كارى كه مى كنيد، 

اين دو روز را به هيچ عنوان فراموش نكنيد.
 به ما احترام بگذاريد.

ــان ارزش  بعضى مردها آنقدرها كه بايد به طرف مقابلش
ــته باشيد كه  ــت داش نمى گذارند. طورى بايد او را دوس
ــه او را مى بينيد، براى آنچه  ــت ك انگار آخرين روزى اس

هر كارى كه هست تحسينش كنيد و براى 
كه مى كند از 
ــى  ن او قدردا
كنيد. كمى به 

آن فكر كنيد.
 عشقتان را ابراز كنيد

 انتظار نداشته باشيد كه ما علم 
ــيم و از احساسات  غيب داشته باش

شما باخبر شويم. اگر واقعا ما را دوست 
ــد و آنرا در  ــه زبان بياوري داريد لطفا ب

عمل نشان دهيد.
 ما تشنه عشق و عاشقى هستيم.
هيچوقت از دخترى سوال نكنيد كه 

گل مى خواهد يا نه. مطمئناً جواب او مثبت است. معلوم 
ــت داريم، مخصوصاً اگر رز باشد به  است كه ما گل دوس

همراه شمع و شام و نوشيدنى.

 برايمان شام درست كنيد.
ــد در  ــت كه بلد باش ــر از مردى نيس ــز جذاب ت هيچ چي

آشپزخانه چه بكند.
 چيزى كه از قلبتان بيرون مى آيد برايمان مهم است.

ــت كردن يك هديه جالب مثل يك  اگر تابحال به درس
ــاز، يك CD از منتخب آهنگ هايى كه  كارت دست س
دوست داريد و امثال اين فكر كرده ايد ولى تصور كرده ايد 
ــد، اشتباه مى كنيد!  كه ممكن است كار مسخره اى باش
اين كارها بهترين راه براى بيان احساسات قلبى تان است 
ــى براى ابراز آن  به خصوص اينكه مردها مهارت چندان

ندارند. مطمئن باشيد كه ما عاشقش مى شويم.
 شما نمى توانيد بدون ما زندگى كنيد.

ــده مى گيرند اما در  ــا را نادي خيلى وقت ها مردها زن ه
ــى  ــتيد. چه كس ــدون ما هيچ چيز نيس ــما ب واقعيت ش
ــى باعث مى شود كه مرد  مراقبتان خواهد بود؟ چه كس

بهترى باشيد؟ لطفاً بپذيريد!

ــلمين «مصطفى پور محمدى»  حجت االسالم و المس
وزير دادگسترى ايران در نشست جهانى مبارزه با فساد 
ــيه، گفت: با توجه به رنج  ــن پترزبورگ روس در شهر س
ــى، تروريسم، قاچاق  ــاد اقتصادى، سياس جوامع از فس
اسلحه و مواد مخدر، جامعه جهانى بايد براى ريشه كردن 
اين پديده ها متحد و تالش هاى خود را دو چندان كند.

پور محمدى در نشست كنوانسيون جهانى مبارزه با فساد 
ــور جهان آغاز شد،  كه با حضور هيات هايى از 170 كش
افزود: در دهمين سالگرد الزم االجرا شدن كنوانسيون 
ملل متحد براى مبارزه با فساد، راهى طوالنى با يك چشم 
انداز روشن پيموده ايم و دستاوردها قابل توجه بوده است، 
اما براى اطمينان نسبت به ايجاد جهانى عارى از فساد 

بايد تالش ها را دو چندان كنيم.
وى اظهار كرد: متاسفانه فساد در جهان هنوز يك پديده 
گسترده است كه ارزش هاى اخالقى را تضعيف، مديريت 
ــعه و  ــاى رقابتى را مختل، توس منابع عمومى و بازاره
ــد اقتصادى را متوقف و نا برابرى و ناهماهنگى هاى  رش
ــديد مى كند.وزير دادگسترى گفت: به  اجتماعى را تش
ندرت مى توان يك پرونده فساد را يافت كه حداقل يك 
عنصر فرا ملى نداشته باشد و حتى در پرونده هاى كامال 
ــدين معموال براى فرار از قانون به خارج از  داخلى، مفس
ــتفاده از روش هاى پيشرفته،  مرزها مى گريزند و با اس
دارايى هاى نامشروع حاصل از فساد را مخفى و به ديگر 
كشورها منتقل مى كنند.وى با اعالم پايبندى ايران به 

ــاد، افزود: تهران مبارزه عليه فساد را  تعهدهاى ضدفس
ــات و قوانين خود  ــاد تقويت كرده و اقدام در تمامى ابع
ــت.پورمحمدى ادامه  ــوزه را بازبينى كرده اس در اين ح
ــترداد اموال يك اصل اساسى كنوانسيون است  داد: اس
كه مى تواند معيار نشان دادن ميزان جديت دولت هاى 
عضو براى اجراى تعهدات ضدفساد باشد كه اين مبارزه 
بدون وجود يك ساز و كار موثر براى استرداد اموال موثر 
ــت و بدون اين همكارى، رديابى و استرداد دارايى  نيس
مسروقه براى كشورهاى مبدا كه بيشتر در حال توسعه 
يا كمتر توسعه يافته هستند، تقريبا ناممكن مى باشد. 
ــنهاد مى كند  ــالمى ايران پيش وى گفت: جمهورى اس
ــس و زير مجموعه  ــكالت كنونى، كنفران براى رفع مش
ــون رفع موانع  ــه گزينه هاى گوناگ هاى مربوط فعاالن
ــت و پا گير ادارى و حقوقى براى بازگرداندن عوايد  دس
حاصل از فساد را كه به صورت بين المللى جا به جا شده و 
همچنين راه هاى شناسايى و پيشگيرى از اختفاى اموال 

را بررسى كند.
پورمحمدى با تاكيد بر تعهد ايران بر تشريك مساعى در 
نيل به اهداف ضد فساد و ارتقاى سالمت اداراى، اظهار 
ــاس باورها و ارزش  كرد : جمهورى اسالمى ايران بر اس
هاى اسالمى مبنى بر ايجاد فضاى عارى از ظلم و فساد 
و تبهكارى آماده همكارى موثر با ديگر كشورها در اين 
زمينه است.وى گفت: ايران معتقد است اقسام ديگرى از 
فساد جز اقتصادى و مالى نيز وجود دارد و جوامع انسانى 

بيش از همه از فساد سياسى، تروريسم، تجاوز به كشورها، 
قاچاق انسان، مواد مخدر و سالح رنج مى برند. متاسفانه 
در شرايطى زندگى مى كنيم كه افراط گرايى و تروريسم 
ــيده و حتى گروهى با افتخار مسئوليت  به اوج خود رس
حمله به بى گناهان و مسافران هواپيماهاى غيرنظامى 
و از بين بردن شهرها و مظاهر تمدن را قبول مى كنند و 
اكنون زمان آن فرا رسيده است تالش هاى خود را براى 
نجات جهان از اين باليا دو چندان كنيم.بنا به اعالم بخش 
ديپلماسى رسانه اى سفارت ايران در روسيه، پورمحمدى 
كه در راس يك هيات حقوقى و قضايى ايران براى شركت 
در ششمين نشست كشورهاى عضو كنوانسيون مبارزه با 
فساد در سن پترزبورگ بسر مى برد، قرار است در حاشيه 
اين اجالس يك هفته اى با مقام هاى بلندپايه سياسى و 
قضايى كشورها از جمله برخى اعضاى پيمان شانگهاى 
ديدار كند.محورهاى امسال اين نشست، ارزيابى عملكرد 
كشورهاى عضو در اجراى تعهدات، نيازهاى روز جامعه 
ــاد، انتقال تجربيات  جهانى به تدوين نقشه راه ضد فس
ــرات دو و چندجانبه و  در حوزه قوانين و مقررات، مذاك
منطقه اى براى افزايش همكارى ها در اين بخش اعالم 
ــالمى ايران متشكل  شده است كه هيات جمهورى اس
مقامات دولتى، پارلمانى، قضايى و شخصيت هاى علمى 
است با همتايان خود ديدار و مذاكره خواهند كرد. وزارت 
دادگسترى بر اساس مصوبه هيات وزيران مرجعيت ملى 

كنوانسيون مبارزه با فساد را بر عهده دارد.

يك آسيب شناس با بيان اينكه 80 درصد آشنايى ها در فضاى 
ــود اظهار كرد:  ــى ختم مى ش ــتى هاى جنس مجازى به دوس
ــان و جوانان با هدف  ــفانه تعداد قابل توجهى از نوجوان متاس

دوست يابى وارد اين فضا مى شوند.
ــى كه از  ــاس نتايج پژوهش ــرى افزود: بر اس دكتر مجيد ابه
ــال 94 از سوى يك گروه  خردادماه سال 92 تا ارديبهشت س
ــبكه هاى تلگرام، واتس  ــى از كاربران ش تحقيقاتى روى برخ
ــهرهاى تهران، شيراز، اصفهان،  آپ، تانگو، وايبر و ايمو در ش
مشهد و رشت با همكارى بنياد علوم رفتارى انجام شد، حدود 
10 درصد از آشنايى ها و دوستى ها در فضاى مجازى به ازدواج 
ــود كه طول عمر آنها هم كمتر از پنج سال است. منجر مى ش
ــترده  ــامانه هاى ازدواج به طور كامل و گس وى اضافه كرد: س
ــده است و  ــازمان هاى مربوطه راه اندازى نش تحت نظارت س
ــده است. در  آموزش هاى الزم به جوانان در اين محور ارائه نش
ــخصات دروغين زيربناى  اين شرايط هويت هاى جعلى و مش
يك رابطه ناسالم عاطفى مى شود. دروغ درباره سن، تحصيالت، 

ــهاى جعلى يا با روتوش زياد  ــتفاده از عكس محل زندگى، اس
براى پروفايل ها باعث شده كه كاربران اين گونه شبكه ها دچار 
ارزيابى هاى نادرست و غير منطقى شوند.اين آسيب شناس با 
بيان اينكه بسيارى از اين دوستى ها عاقبت تلخى داشته است، 
اظهار كرد: بيشتر شكست خوردگان اين روابط دختران هستند 
چرا كه از نظر عاطفى آسيب پذيرتر و لطيف تر هستند.ابهرى 
اضافه كرد: تنها راه پيشگيرى از نتايج شوم كاربرى در اين گونه 
شبكه ها آموزش به جوانان، فرهنگ سازى از طريق رسانه ها به 
ويژه صدا و سيماست. در كنار آن راه اندازى شبكه هاى ازدواج 
تحت نظارت و كنترل و يا شبكه هاى دوستى كنترل شده الزم 
ــاره به احتمال سرقت اطالعات  است.اين آسيب شناس با اش
شخصى در فضاى مجازى گفت: متاسفانه برخى از افراد با به كار 
بردن فنون هك وارد بخش خصوصى پروفايل افراد مى شوند و 
عكس هاى خصوصى و مشخصات فردى آنان را سرقت مى كنند 
ــيله اى براى اخاذى و باج گيرى استفاده  و از آنها به عنوان وس
مى كنند. در اين شرايط بايد توجه داشت كه شبكه هاى مجازى 
ــتند و هيچ امنيتى براى قرار دادن مسائل  آلبوم شخصى نيس
خصوصى در اين شبكه ها وجود ندارد.ابهرى در پايان به دختران 
و پسرانى كه از طريق فضاى مجازى با يكديگر آشنا شده اند و 
قصد ازدواج دارند، توصيه كرد: آنان ابتدا بايد درباره طرف مقابل 
تحقيق كنند و به اطالعات داده شده اكتفا نكنند. خانواده ها نيز 

در جريان ارتباط دختر و پسر قرار گيرند.

ــش ظرفيت كمپ هاى  ــاره به افزاي ــدار تهران با اش فرمان
نگهدارى معتادان متجاهر، از راه اندازى و تجهيز كمپى با 
ــاد و بى خانمان در اطراف  ظرفيت 500 نفر براى زنان معت
ــى فرهادى گفت: طى شش ماه  شهر تهران خبر داد.عيس
ــال جارى 4000 نفر ظرفيت كمپ معتادان در  نخست س
اطراف شهر تهران افزايش داشته است و كمپ 500 نفره 
زنان معتاد و بى خانمان نيز به زودى مجهز و قابل استفاده 
خواهد شد.وى با اشاره به ايجاد كمپى با ظرفيت چهار هزار 
معتاد در اطراف شهر تهران در سال جارى گفت: با همكارى 
ــى و امنيتى استاندارى  شهردارى تهران و معاونت سياس
در طى شش ماه گذشته از سال جارى چهار هزار ظرفيت 
كمپ در اطراف شهر تهران ايجاد كرده ايم بر همين اساس 
در جمع آورى معتادين به مراتب بهتر از سال هاى گذشته 
ــران تاكيد كرد: كمپ هايى كه  عمل كرده ايم.فرماندار ته
ــاير دستگاه هاى ذيربط  با همكارى شهردارى تهران و س
ايجاد مى شوند در اختيار نيروى انتظامى قرار مى گيرد تا 

با پيگيرى آنها در جهت پاكسازى شهر تهران اقدام شود. 
بى ترديد براى ايجاد تغيير در چهره شهر تهران به جهت 
پاكسازى حضور معتادان متجاهر بايد ظرفيت كمپ هاى 
ــاماندهى  ــش يابد.وى تنها راه كاهش و س نگهدارى افزاي
آسيب هاى اجتماعى را مشاركت دستگاه هاى مختلف و 
مردم خواند افزود: شهردارى در خصوص اقدامات موردى 
به جهت مقابله با آسيب هاى اجتماعى موفق عمل كرده 
است و در انجام ماموريت هاى كالن در جهت كاهش آسيب 
ــاير دستگاه ها  هاى اجتماعى بايد از كمك و هماهنگى س
استفاده كند و فرماندارى وظيفه هماهنگى بين دستگاه ها 

را بر عهده دارد. 
ــهردارى تهران در ارتباط با جمع آورى و  ــبختانه ش خوش
ــكان معتادين متجاهر همكارى و تعامل خوبى با ستاد  اس
ــته و همين موضوع باعث  مبارزه با مواد مخدر استان داش
ــيم.وى ادامه داد: ظرفيت  شده عملكرد بهترى داشته باش
ــادان متجاهر در نظر گرفته  10 هزار نفرى نگهدارى معت
ــش هزار نفر از اين ظرفيت  شده است اما درحال حاضرش
ــت كه اميدواريم در آينده اى  ــده اس آماده بهره بردارى ش
نزديك اين ظرفيت افزايش يابد چرا كه ظرفيت نگهدارى 
ــكل در بحث برخورد با اين آسيب  معتادان مهم ترين مش

اجتماعى است.

راه اندازى كمپ 500 نفره زنان 
معتاد و بى خانمان، به زودى

80 درصد آشنايى هاى فضاى 
مجازى به دوستى هاى جنسى 

ختم مى شود

خبر 

رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور از تصويب تغيير 
نام اين سازمان در وزارت آموزش و پرورش خبرداد و گفت: تغيير 
ــتثنايى كشور در مجلس و دولت  نام سازمان آموزش وپرورش اس

پيگيرى مى شود.
مجيد قدمى در باره تغيير نام سازمان آموزش و پرورش استثنايى 
ــازمان آموزش وپرورش استثنايى  كشور گفت: جلسه شوراى س
كشور كه روز سوم آبان با حضور وزير آموزش وپرورش برگزار شد 
چند دستور داشت كه يكى از دستورات جلسه ،تغيير نام سازمان 
ــازمان دانش آموزان با  ــور به س ــتثنايى كش آموزش وپرورش اس

نيازهاى ويژه بود.
رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور تاكيد كرد: تغيير 
نام سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور در شوراى سازمان به 
تصويب رسيد و قرار است از طريق دولت و مجلس شوراى اسالمى 

نيز اين مسأله دنبال شود.
ــران، وى  ــهر ته ــط عمومى آموزش و پرورش ش به گزارش رواب
ــنوا نيز بيان كرد: از  درباره كاشت حلزون براى دانش آموزان ناش
ــنوا كه به سن شش سال تمام  طريق طرح سنجش، نوآموزان ناش

رسيده اند شناسايى شدند و در اولويت كاشت حلزون هستند.

معوقات معلمان در انتظار اعتبارات
ــت: پيگير پرداخت  ــى آموزش و پرورش گف مدير كل دفتر وزارت
معوقات فرهنگيان هستيم و اميدواريم هر چه زودتر اين معوقات 
ــود اما اين موضوع به شرايط تأمين اعتبار  به حساب آنها واريز ش

باز مى گردد.
محمد فاضل مدير كل دفتر وزارتى آموزش و پرورش در پاسخ به 
اين پرسش كه «چه زمانى معوقات فرهنگيان پرداخت مى شود؟»، 
اظهار داشت: متأسفانه هميشه چنين مشكلى داريم كه آموزش و 

پرورش با فاصله در پرداخت ها مواجه است.
فاضل افزود: اين موضوع هميشه اين طور بوده و هميشه هم نگران 
آن بوده ايم كه حق التدريس ها و پاداش پايان خدمت فرهنگيان و 
بعضى مطالبات ديگر همكاران گاهى اوقات با تأخيرات پرداخت 

مواجه مى شود.
وى تصريح كرد: واقعيت اين است كه به شدت دنبال آن هستيم 
حتى يك ساعت هم شده، زودتر اين مطالبات را پرداخت كنيم اما 

اين موضوع به شرايط تأمين اعتبار باز مى گردد.
ــخ به اين پرسش  مدير كل دفتر وزارتى آموزش و پرورش در پاس
كه «آيا مشخص است چه زمانى اين معوقات پرداخت مى شود؟»، 
ــر چه زودتر اين  ــتيم و اميدواريم ه گفت: پيگير اين موضوع هس

معوقات پرداخت شود.

پيگيرى تغييرنام سازمان آموزش 
وپرورش استثنايى كشور

توقعات زنان؛

كاش مـردان
             اين چيزها را

           مى دانستند!

ــگاه و كارهاى روزمره  ــه، كارهاى دانش در كارهاى خان
ــت،  كمكمان كنيد. اين كارها همان قدر كه وظيفه ماس

وظيفه شما هم هست!
گاهى اوقات دوست داريم تنها باشيم.

بيشتر وقت ها شايد نتوانيد جلو حرف زدنمان را بگيريد 
ــيم. اگر  ــت داريم تنها باش ــا هم دوس اما بعضى وقت ه
همسرتان به نظر آرام مى آيد و چيزى نمى گويد، مشكلى 

نيست، فقط دوست دارد كمى در خودش باشد.
 عذرخواهى كردن را ياد بگيريد.

ــر تقصير از  ــيد. اگ ــودراى نباش ــدر خودخواه و خ اينق
ــيد اين  ــى كنيد. مطمئن باش ــت بايد عذرخواه شماس

كارتان رابطه را تا حد زيادى جلوتر خواهد برد.
 بعضى وقت ها واقعًا حس و حال بدى داريم.

ــر  ــا فك مرده
ــا  زن ه ــد  مى كنن

ــال جلب  ــه به دنب هميش
توجه هستند اما گاهى واقعاً حس 

و حال خوبى نداريم. خواهش مى كنيم، 
عالئم قبل از عادت ماهيانه را فراموش نكنيد. 

ــانى  ــادت ماهيانه كار چندان آس كنار آمدن با ع

ــه او را مى بينيد، براى آنچه  ــت ك انگار آخرين روزى اس
هر كارى كه هست تحسينش كنيد و براى 

كه مى كند از 
ــى  ن او قدردا
كنيد. كمى به 

آن فكر كنيد.
 عشقتان را ابراز كنيد

 انتظار نداشته باشيد كه ما علم 
ــيم و از احساسات  غيب داشته باش

شما باخبر شويم. اگر واقعا ما را دوست 
ــد و آنرا در  ــه زبان بياوري داريد لطفا ب

عمل نشان دهيد.
 ما تشنه عشق و عاشقى هستيم.
هيچوقت از دخترى سوال نكنيد كه 

كاش مـردان
             اين چيزها را

دانستند!           مى دانستند!           مى دانستند!

وزير دادگسترى در نشست جهانى 
ضد فساد؛

دنيا بايد براى مبارزه با 
فساد سازمان يافته 

متحد شود
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ــات با هدف  ــم يك موزه مطبوع ــالم كرد: تصميم داري فريدون صديقى اع
ــيس كنيم.اين مدرس  ايجاد يك نهاد، به عنوان حافظه مطبوعات ايران تاس
روزنامه نگارى و روزنامه نگار پيشكسوت در گفت وگو با خبرنگار رسانه ايسنا  
ــه فرهنگى  ــوان خزانه مطبوعات در موسس ــه اى تحت عن اظهار كرد: خزان
موزه هاى بنياد وابسته به بنياد مستضعفان وجود دارد كه طى ساليان گذشته 
ــخه را جمع آورى كرده ــور، بالغ بر 4000 نس مجموعه هاى مطبوعاتى كش
 است. او ادامه داد: پس از گردآورى هاى اوليه، بررسى، پژوهش ها و كارهاى 
ــى كه براى نگهدارى  ــى بر روى اين موضوع و همچنين تالش هاي كارشناس
اين نسخه ها صورت گرفته است، تصميم گرفتيم تا در آينده اى نزديك اين 

نسخه ها را در موزه مطبوعات در معرض ديد عموم قرار دهيم.
اين استاد ارتباطات خاطرنشان كرد: براى رونمايى موزه مطبوعات يافته هايى 
ــت آورده ايم كه به آنها  ــته است به دس را عالوه بر آنچه كه از قبل وجود داش
ــراد و اماكن مختلف  ــد.  ما اين كار را از طريق مراجعه به اف اضافه خواهد ش
مثل مجموعه داران خصوصى انجام داده ايم تا بتوانيم به نوعى حافظه تاريخ 

مطبوعات ايران را گسترش دهيم.
صديقى در پايان اعالم كرد: در نمايشگاه مطبوعات امسال يك نمونه و بخش 
ــناد را كه بعدها تحت عنوان موزه مطبوعات به  كوچكى از اين نسخه ها و اس

نمايش خواهيم گذاشت ، در قالب پيش طرح ارائه خواهيم داد.

فيلم «امروز» به كارگردانى رضا ميركريمى به عنوان يكى از فيلم هاى بخش 
رقابتى بين المللى جشنواره فيلم «بروكسل» بلژيك حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا)، چهلمين دوره جشنواره فيلم 
ــل» كه از تاريخ 17 تا 21 نوامبر (26 تا 30 آبان) در پايتخت كشور  «بروكس
بلژيك برگزار مى شود عالوه بر حضور فيلم «امروز» ساخته رضا ميركريمى، 
ــه، الجزاير، ژاپن، فيليپين و مراكش نيز در  ميزبان آثارى از كشورهاى فرانس

بخش رقابت بين الملل است.
فيلم «امروز» اولين حضور بين المللى خود را در جشنواره  فيلم تورنتو تجربه 
ــنواره فيلم «رباط» مراكش موفق به كسب سه جايزه  ــپس در جش كرد و س
بهترين فيلم، بهترين فيلم از نگاه تماشاگران و همچنين جايزه بهترين بازيگر 

مرد براى پرويز پرستويى شد.
ــنواره فيلم  ــود راهى جش ــاى بين المللى خ ــه حضوره ــم در ادام اين فيل
ــد و پس از آن در  ــتكهلم» سوئد و «روتردام» ش «تسالونيكى» يونان و «اس
ــياه تالين در كشور استونى موفق به  هجدهمين دوره جشنواره شب هاى س
كسب جايزه فيپرشى و همچنين جايزه كليساى جهانى شد و پس از آن نيز 
در چندين رويدادسينمايى ديگر از جمله جشنواره فيلم «تسالونيكى» يونان، 
«استكهلم» سوئد، شب هاى سياه تالين در كشور استونى، جشنواره هاى فيلم 
«گوا» در هند، «تفليس» گرجستان، جشنواره فيلم «پالم اسيرينگز» آمريكا 

و جشنواره فيلم استانبول تركيه نيز به نمايش گذاشته شد.

ــحر گفت: مبناى راه اندازى شبكه سحر و  مدير شبكه تلويزيونى س
توسعه آن اين است كه سبك زندگى ايرانى و اسالمى را تبليغ كنيم 
و به جاى تبليغ سبك زندگى غربى بياييم و گفتمان انقالب اسالمى 

را مطرح كنيم.
ــحر در گفت وگو با خبرنگار  «عليرضا سليمانى زاده» مدير شبكه س
راديو و تلويزيون خبرگزارى فارس در پاسخ به اين سوال كه بيشترين 
ــتند، گفت:  ــورها هس ــحر از كدام كش ــبكه جهانى س مخاطبين ش
 اردو زبانان يكى از اقوامى هستند كه بيشترين تعداد مخاطبين را از 

آنها داريم.
وى ادامه داد: به دليل اينكه قريب به هفتصد ميليون نفر اردو زبان در 
ــور ها داريم و همچنين در حوزه زبان فرانسه نيز نه تنها  سراسر كش
ــش مى دهيم، بلكه بخش زيادى از  ــه، بلژيك و ... را پوش كشور فرانس
افريقا توسط ماهواره نايل ست و از طريق وب سايت اينترنتى ما تحت 

پوشش هستند.
سليمان زاده در ادامه افزود: خيلى از كشورهاى افريقاى غربى،مركزى 
و شمالى به اين دليل كه از مستعمرات فرانسه بودند، بيشتر از سيماى 
ــتفاده مى كنند كه آنها نيز بالغ بر چهارصد  فرانسوى شبكه سحر اس

ميليون نفر از فرانسه زبان ها را تشكيل مى دهند.
وى در ادامه بيان داشت:  شبكه سحر در حوزه هاى ديگر نيز مخاطبان 
خود را دارد، مثل سيماى كردى كه حدود چهل ميليون كرد نشين 
در مناطق، نه ميليون آذرى زبان در سراسر كشور و همچنين بالغ بر 
بيست ميليون آذرى زبان در خارج از كشور، هشت ميليون مخاطب 
ــنى زبان به صورت  داخل كشور بوسنى و چهل و چهار ميليون بوس

بالقوه مى توانند مخاطب سيماى مختلف شبكه سحر باشند.
ــحر افزود:  البته همه اينها منوط به اين است كه ما  ــبكه س مدير ش
بتوانيم ظرفيت سيگنال رسانى در سازمان را تقويت كنيم كه سايت 
ــت و  ــران كرده اس ــا حدودى جب ــن موضوع را ت ــان اي اينترنتى م
ــان را به فرمت اچ دى ارتقاء  برنامه هايمان را نيز ارتقا داده تا پخش م
ــت و چهار ساعته  دهيم. وى درباره اصلى ترين نيازى كه باعث بيس
شدن سيماى اردوى شبكه سحر شد نيز بيان داشت: ما با پراكندگى 
ــر دنيا مواجه بوديم و نمى توانستيم روى ساعت  مخاطبان در سراس
پيك مخاطبانمان حساب كنيم، چراكه مخاطبان بسيار اردو زبان در 
اروپا،لندن و ... داريم كه در مناطق پراكنده هستند و بر اساس همين 
ــاعته در  ــت و چهار س موضوع بايد برنامه هاى خود را به صورت بيس

اختيار اين مخاطبين قرار مى داديم.
ــحر و توسعه آن  ــليمان زاده ادامه داد: مبناى راه اندازى شبكه س س
ــبك زندگى ايرانى و اسالمى را تبليغ كنيم و به جاى  اين است كه س
تبليغ سبك زندگى غربى بياييم و گفتمان انقالب اسالمى را مطرح 
كنيم. گفتمان انقالب اسالمى درباره مسائل دينى،بين الملل ،خبرها 
و اطالع رسانى هست كه و حتى در برنامه هاى سرگرمى،مسابقه ها، 

كودك، نمايشى و ... سبك زندگى جريان دارد.

فريدون صديقى موزه مطبوعات را به 
نمايشگاه مى آورد

رقابت آخرين ساخته ى ميركريمى 
در بلژيك

تبليغ زندگى ايرانى و اسالمى،
 مبناى راه اندازى شبكه سحر

ابوذر پورمحمدى در گفت وگو با فارس

«نفس» مى تواند باعث غافلگيرى جشنواره سى وچهارم باشد

به گزارش ايسنا، هفته كتاب جمهورى اسالمى ايران 
براى اولين بار در سال 1372 برگزار شد. برگزارى هفته 
ــگاه كتاب استانى  ــتين بار در نمايش كتاب براى نخس
زنجان از سوى احمد مسجدجامعى معاون وقت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى اعالم شد؛ برنامه اى كه به گفته 
ــوراى فرهنگ عمومى و تأييد شوراى  او با موافقت ش
ــد و هنوز ادامه دارد و  عالى انقالب فرهنگى برگزار ش

امسال بيست و سومين دوره آن برگزار خواهد شد.
ــومين دوره هفته كتاب در  روابط عمومى بيست و س
ــت: «مقام معظم رهبرى كه  مطلبى عنوان كرده اس
ــته اند به  ــوع كتاب توجه ويژه اى داش همواره به موض
ــتين دروه هفته كتاب پيام دادند و در پيام خود  نخس
ــيارى از آن ها هنوز  ــدند كه بس مواردى را متذكر ش
ــت. بازخوانى اين پيام در آستانه  ــر ماس مشكالت نش
برگزارى بيست و سومين دوره هفته كتاب جمهورى 

اسالمى ايران مى تواند راهگشا باشد.
رهبر انقالب در پيام خود برگزارى هفته  كتاب در كشور 
و اعالم آن به وسيله  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى را 
براى خود به مانند يك مژده و مايه  اميدوارى دانستند 
ــطح  ــترش س و فرمودند: امروز هر اقدامى كه به گس
آگاهى عمومى بينجامد و نيروى تفّكر و قدرت درك 
معارف را در مردم بااستعداد ما تقويت كند، حسنه اى 
بزرگ است. كتاب، دروازه اى به سوى گسترده  دانش 
و معرفت است و كتاب خوب، يكى از بهترين ابزارهاى 
كمال بشرى است. همه  دستاوردهاى بشر در سراسر 
ــت، در  ــه قابل كتابت بوده اس عمر جهان، تا آن جا ك
ــان ها پديد آورده اند  ــت كه انس ميان نوشته هايى اس
ــه  بى نظير، آموزش هاى  و مى آورند. و در اين مجموع
ــر، و دانش ها و  ــمانى، و درس هاى پيامبران به بش آس
شناخت هايى است كه سعادت بشر بدون آگاهى از آن 
امكان پذير نيست. كسى كه با اين دنياى زيبا و زندگى 
بخش، دنياى كتاب، ارتباط ندارد بى شك از مهم ترين 
دستاورد انسانى و نيز از بيشترين معارف الهى و بشرى 

محروم است. براى يك ملت، خسارتى بزرگ است كه 
افراد آن، با كتاب سر و كارى نداشته باشند، و براى يك 
فرد، توفيق عظيمى است كه با كتاب، مأنوس و همواره 
ــن چيزهاى  ــرى از آن يعنى آموخت در حال بهره گي
ــنى مى توان ارزش و  تازه باشد. با اين ديدگاه، به روش
ــت تاريخى را دريافت  مفهوم رمزى عميق اين حقيق
كه اّولين خطاب خداوند متعال به پيامبر گرامى اسالم 
ــوان! و در اولين  ــت كه: بخ (صلّى اهللاَّ عليه واله) اين اس
سوره اى كه بر آن فرستاده  عظيم الشأن خداوند فرود 
ــت: «اقرأ و ربّك  ــده اس آمده، نام قلم به تجليل ياد ش

األكرم، الذى علّم بالقلم».
ــان ادامه مى دهند: با تلخى بايد اعتراف كنيم كه  ايش
رواج كتاب و روحيه  كتابخوانى در ميان ملت عزيز ما 
كه خود يكى از مشعلداران فرهنگ و كتاب و معرفت در 
طول تاريخ پس از ظهور اسالم بوده است، بسى كمتر 
ــت كه از چنين ملتى انتظار مى رود. و  از آن چيزى اس
اين پديده نيز مانند بيشتر پديده هاى ناگوار در كشور 
ــاهان و فرمانروايان ظالم و  ما، نتيجه  فرمانروايى پادش
فاسد و بى فرهنگ و بى سواد بر اين كشور در دويست 
سال گذشته است. در دورانى كه برخى ملت هاى ديگر 
ــوى دانش و پژوهش و معرفت روى آورده بودند،  به س
ملّت كهن و بااستعداد ما در زير سلطه  آن انسان هاى 
پليد و خودپرست و زورگو و نااهل، از دانش و معرفت 
ــانده و  دور ماند و در دوره  اخير كه حكومت دست نش
ــد پهلوى همه  كارها را برابر خواست بيگانگان و  فاس
دشمنان اين ملّت و به زيان اين ملّت انجام مى داد، نه 
تنها تالشى براى ترويج كتاب و كتابخوانى نشد بلكه با 
ايجاد سرگرمى هاى ناسالم و دامن زدن به آتش غرايز 
جنسى در ميان جوانان، اين ضرورت فورى و فوتى را 
هر چه بيشتر، از ميدان ديد و توّجه مردم، بيرون راندند 
ــرايط جهانى،  ــن دورانهايى كه ش و در يكى از بهتري
دگرگونى هاى اساسى در وضع نابسامان ملت ايران را 
برمى تافت، ملت مظلوم ما را از آن محروم ساختند و كار 

را به آن جا رساندند كه برابر گزارش هاى همان روزگار، 
در شهر تهران و برخى شهرهاى ديگر، شماره  ميخانه ها 
بيش از شماره  كتابخانه ها و كتابفروشى ها و يا چندبرابر 
آنها بود. اكنون ملّت ايران بايد عقب افتادگى ها را جبران 
كند. اينك فرصت بى نظيرى از حكومت دين و دانش 
بر ايران، پديد آمده است كه بايد از آن در جهت اعتالى 

فكر و فرهنگ اين كشور بهره جست.
مقام معظم رهبرى در پيام خود به نخستين دوره هفته 
ــوزى را نه تنها يك وظيفه   كتاب، كتابخوانى و علم آم
ملّى، كه يك واجب دينى دانستند و فرمودند: از همه 
بيشتر، جوانان و نوجوانان، بايد احساس وظيفه كنند، 
اگر چه آنگاه كه انس با كتاب رواج يابد، كتابخوانى نه 
يك تكليف، كه يك كار شيرين و يك نياز تعلل ناپذير 
و يك وسيله براى آراستن شخصيت خويشتن، تلقى 
خواهد شد، و نه تنها جوانان، كه همه  نسل ها و قشرها 
از سر دلخواه و شوق بدان رو خواهند آورد. الزم است 
ــرار گيرد:  ــّكه  زريّن نيز مورد توجه ق آن روى اين س
نويسندگان و مترجمان و فراهم آورندگان كتاب، اينان 
ــؤوليتى  ــى بزرگ، در كنار مس كارى باارزش و پاداش
سنگين دارند. در جامعه  كتابخوان، پديدآورنده  كتاب 
و عرضه كننده  آن بايد گرامى داشته شود، و او نيز بايد 
ــر و اهمّيت آن انجام دهد.  كار خود را با عنايت به تأثي
ــالم و مقّوى عرضه شود و آن  غذاى فكر و روح، بايد س
ــا يا جنايتى بزرگتر از  كس كه جز اين عمل كند، خط
ــا بى مايه، مرتكب  ــالم ي عرضه كننده مواد غذايى ناس
شده است.رهبر انقالب در پايان ابراز كردند: اميدوارم 
مسؤوالن عزيز در وزارت ارشاد و ديگر دست اندركاران 
گرامى ترويج و تسهيل كتاب و كتابخوانى با فرارسيدن 
ــدى نو درباره  اين  اين هفته، روزى نو و كارى نو و امي
ــا در آينده اى  ــد آورند و م موضوع مهم و حياتى پدي
ــش روى خود  ــانه هاى اين همه را در پي نزديك، نش
ببينيم. كمك و توفيق الهى و توجه حضرت ولّى عصر 

(ارواحنافداه) را براى همه شما مسألت مى نمايم

ــتان پركشش و جذاب اين  ــينمايى «نفس» با اشاره به داس تهيه كننده فيلم س
ــومين فيلم نرگس آبيار مى تواند باعث غافلگيرى جشنواره  فيلم،عنوان كرد:س

سى وچهارم فيلم فجر باشد.
ــينمايى «نفس» در گفت وگو با  ابوذر پورمحمدى يكى از تهيه كنندگان فيلم س
خبرنگار سينمايى فارس با اشاره به آخرين وضعيت آماده سازى اين فيلم گفت: در 
حال حاضر مراحل فنى فيلم به صورت همزمان در جريان است و سجاد پهلوان زاده 
نيمى از تدوين را به سرانجام رسانده تا بتوانيم شاهد نمايش فيلم در سى وچهارمين 

جشنواره فيلم فجر باشيم.
ــدت درگير تدوين فيلم است به  وى افزود: عالوه بر پهلوان زاده كه اين روزها به ش
صورت همزمان جلوه هاى ويژه توسط فريد ناظرفصيحى و ساخت انيميشن فيلم 

توسط آقاى گوهرى در حال انجام است.
تهيه كننده فيلم  «شيار143» كه به عنوان پديده جشنواره سى ودوم مطرح شد در 
خصوص كيفيت فيلم «نفس» و احتمال تكرار موفقيت آن در جشنواره سى وچهارم 
گفت: «شيار 143» يك فيلم كامال دلى بود به طورى كه بنده براى توليد اين فيلم 
مجبور شده خانه ام را بفروشم و الحمدهللا  توانست مسير خودش را پيدا كند و در 
جشنواره و اكران عمومى مورد استقبال قرار گيرد اما فيلم «نفس» به لحاظ توليد و 

مضمون كامال با فيلم قبلى متفاوت است و توليد بسيار سختى را داشت.
وى افزود:قصه «نفس» بسيار جذاب و گيرا است و به شخصه معتقدم اگر مراحل 
ــده پيش برود و كار به فجر برسد،مى تواند  فنى فيلم طبق  برنامه ريزى انجام ش

غافلگيرى جشنواره سى وچهارم باشد.
ــياء از آنچه در آينه مى بينيد» را هم  اين تهيه كننده سينما كه پيش از اين «اش

تهيه  كرده در خصوص فعاليت هاى ديگرش گفت: اين روزها تمام تمركز من براى 
آماده سازى «نفس» است اما چندين طرح سينمايى و سريال بسيار خوب در دست 
ــاخت آنها را دارم و بزودى پيش توليد يكى از اين طرح ها را آغاز  دارم كه قصد س
ــاس اين گزارش، فيلم سينمايى «نفس» با طى كردن 80 جلسه  مى كنيم. براس
فيلمبردارى در نقاط مختلف كشور اعم از يزد، تهران، هشتگرد و... اين روزها مراحل 

فنى خود را پشت سر مى گذارد.
در سومين ساخته نرگس آبيار،  بازيگرانى همچون مهران احمدى، پانته آ پناهى ها، 
گالره عباسى، سيامك صفرى، شبنم مقدمى، ساقى زينتى، محمدرضا شيرخانلو، 

سيده ساره نورموسوى، على خانبابايى و جمشيد هاشم پور ايفاى نقش مى كنند.
در خالصه داستان اين فيلم آمده است:«نفس» قصه زندگى يك خانواده يزدى بين 
سال هاى 57 تا 62 است. "نفس" روايتى از زندگى چهار كودك با نام هاى بهار، نادر، 
كمال و مريم است كه همراه پدرشان غفور (مهران احمدى) و مادربزرگ (پانته آ 
پناهى ها) در دهه50 خورشيدى نفس مى كشند! دنياى اين كودكان دنيايى است 

پر از روياهاى زيباى كودكانه كه قرار است رنگ حقيقت به خود بگيرد.
عوامل اين فيلم عبارتند از نويسنده و كارگردان: نرگس آبيار، مدير فيلمبردارى: 
ــردازى:  ــتگارپور، چهره پ ــاس رس ــردارى: عب ــر صداب ــك ذات، مدي ــاعد ني س
ــر توليد: بهزاد  ــاس: اصغر نژادايمانى، مدي ــى، طراح صحنه و لب مهرداد ميركيان
ــردان و برنامه ريز:  ــتيار اول كارگ ــى، دس ــداركات: امير يمين ــمى، مدير ت هاش
ــاى ويژه:فريد ناصر  ــجاد پهلوان زاده،جلوه ه ــه سجادى حسينى،تدوين:س روزب
ــركت  ــمى و ش ــين قاس فصيحى،تهيه كنندگان: ابوذر پورمحمدى،محمد حس

سينمايى نورتابان با مشاركت بنياد سينمايى فارابى.

ــته مصرى در بزرگداشت محسن  ــحات انور» قارى برجس «محمود ش
ــته در فاجعه منا به تالوت زيبايى از  حاجى حسنى كارگر قارى درگذش

قرآن كريم پرداخت.
ــت  به گزارش خبرنگار فعاليت هاى قرآنى خبرگزارى فارس، بزرگداش
ــنى كارگر قارى بين المللى كشورمان كه در فاجعه  محسن حاجى حس
ــتانى مسابقات  ــتافت، همراه با اختتاميه مرحله اس منا به ديدار حق ش

قرآن استان خراسان رضوى، شب گذشته 11 آبان ماه با حضور «محمود 
شحات انور» قارى برجسته مصرى برگزار شد.

در اين محفل نورانى «محمود شحات انور» تالوتى متفاوت و دلنشين اجرا 
كرد به طورى كه همواره مستمعان وى را تشويق مى كردند.

ــوره مباركه  ــته مصرى در ابتداى تالوتش آيه 100 س اين قارى برجس
«نساء» را خواند و چندين بار اين آيه را كه درباره مهاجرت در راه خدا و 

پاداش آن است، تكرار كرد.
ــوره مباركه «نساء»،  ــامل آيه 100 س در ادامه صوت اين تالوت زيبا ش
سوره هاى مباركه «شمس، كوثر، حمد» و همچنين آيات ابتدايى سوره 

مباركه «بقره» با صداى استاد «محمود شحات انور» تقديم شد.
«محمود شحات انور» قارى برجسته مصرى پس از باخبر شدن درگذشت 
ــابقات بين المللى قرآن مالزى  محسن  حاجى حسنى كارگر نفر اول مس
ــت: «مسوول اين صفحه  در فاجعه منا در صفحه اينستاگرام خود نوش
براى تمامى محبان و خانواده قارى قرآن محسن حاجى حسنى  نفر اول 
مسابقات بين المللى قرآن مالزى كه چند روز گذشته جان باخته است، 

تسليت مى گويد».
به گزارش فارس، «محسن حاجى حسنى كارگر» متولد 1367 در مشهد 
بود كه امسال در مسابقات بين المللى قرآن مالزى رتبه نخست را كسب 
كرد و به واسطه اين برترى به حج تمتع اعزام شد اما متأسفانه در فاجعه 

منا،  جان به جان آفرين تسليم كرد.

بازخوانى پيام رهبر 
انقالب به نخستين 
دوره هفته كتاب 

تالوت متفاوت «محمود شحات انور» در بزرگداشت زنده ياد حاجى حسنى

ــم اختتاميه ى سى امين دوره  ــاد اسالمى در مراس وزير فرهنگ و ارش
جشنواره ى موسيقى فجر، از اجراى طرحى حمايتى براى برگزيدگان 
جشنواره ى موسيقى فجر زير نظر «بنياد ملى نخبگان» استقبال كرد؛ 
ــده، بلكه كانون ديگرى هم كه  اما نه تنها اين طرح تا كنون عملى نش
ــتا فعاليت داشت، كارش را  زير نظر انجمن موسيقى ايران در اين راس
متوقف كرده است. به گزارش ايسنا، 20 آبان ماه سال 92 رييس انجمن 
موسيقى ايران از ايجاد كانونى تحت عنوان «كانون برگزيدگان فجر» 
به دبيرى اميرعباس ستايشگر خبر داد. كانونى كه قرار بود از گروه هاى 
برگزيده ى جشنواره ى موسيقى فجر حمايت كند و اقدامات خاصى براى 
آن ها انجام دهد. اجراى كنسرت، انتشار آلبوم و برگزارى مستركالس  
و كارگاه هاى تخصصى آموزشى، از جمله محور هاى فعاليت اين كانون 
بود. در مرحله ى اول فعاليت كوتاه مدت اين كانون، 10 گروه موسيقى 
تحت پوشش قرار گرفتند كه چهار گروه از تهران، دو گروه از شيراز و يك 

گروه از استان هاى اصفهان، تبريز، سارى و مهاباد از اين جمله بودند.
در اختتاميه ى سى امين دوره جشنواره ى موسيقى فجر، وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى - على جنتى - گفت:  «وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
از تأسيس كانون موسيقيدانان جوان حمايت مى كند و براى تأسيس 
ــوتان و همين طور دولت، حمايت و  ــتادان، پيشكس آن الزم است، اس
ــند، زيرا اين كانون عمدتا كانونى مردمى  كمك هاى جدى داشته باش
ــوى حسن رياحى (دبير  ــت.» در واقع، اين طرح، درخواستى از س اس
ــوى وزير ارشاد مورد استقبال  جشنواره ى موسيقى فجر) بود كه از س
ــدن اين موضوع  ــال از مطرح ش گرفت؛ اما حاال كه نزديك به يك س

مى گذرد، خبرى از ايجاد چنين كانونى نيست.
ــدگان فجر» زير نظر  ــگر كه دبير «كانون برگزي اما اميرعباس ستايش
انجمن موسيقى ايران بود، درباره ى فعاليت اين كانون به ايسنا گفت: 
از شب اختتاميه ى سى امين دوره جشنواره ى موسيقى فجر، فعاليت 
ــت  ــده، زيرا گفتند كه قرار اس ــدگان فجر» متوقف ش «كانون برگزي
به دستور وزير، بنيادى براى حمايت از آهنگساران جوان تأسيس شود. 
اين هنرمند ادامه داد: كانونى كه شما از آن صحبت مى كنيد، زير نظر 
انجمن موسيقى ايران فعاليت مى كرد و من هم توسط آقاى على ترابى 
(رييس انجمن موسيقى ايران) به اين كار دعوت شدم. اقدامات حمايتى 
ما هم در همان زمان شكل گرفت و چند گروه موسيقى را تحت پوشش 
قرار داديم. آقاى رياحى در نظر داشت، كانون آهنگسازان جوان را زير 
نظر بنياد ملى نخبگان تأسيس كند و اين موضوع در اختتاميه جشنواره 

هم مطرح شد و اتفاقا همه از آن استقبال كردند. 
ــكل نگرفته است.  با اين حال تا كنون بنياد يا كانونى در اين زمينه ش
ستايشگر در ارزيابى اش از فعاليت  «كانون برگزيدگان فجر» اظهار كرد: 
ــال يك نهاد دولتى تصميمى تا اين حد جدى  همين كه بعد از 36 س
گرفته كه از يكسرى جوان حمايت كند، خيلى اقدام خوبى بود. وقتى ما 

جوان بوديم، كسى حمايت نمى كرد.

ــت تهيه كنندگى  ــادونه» كه سال هاس ــه  «خاله ش تهيه كننده برنام
برنامه هاى كودك را عهده دار بوده، مدتى است كه برنامه اش ديگر روى 

آنتن شبكه دو ديده نمى شود.
او مى گويد كه اين روزها تهيه كنندگى برنامه هاى تلويزيون غيرمرتبط 

با حوزه كودك را انجام مى دهد.
ــنا اعالم كرد كه در حال حاضر در  على اكبر ذاكرى در گفت وگو با ايس
سازمان صداوسيما تهيه كنندگى برنامه هاى مناسبتى چون برنامه هاى 

هفته دفاع مقدس و ... را انجام مى دهد.
ــوت برنامه هاى كودك با بيان اينكه سازمان  اين تهيه كننده پيشكس
ــبت به حوزه كودك و نوجوان بى تفاوت است، تصريح  صداوسيما نس
كرد: به نظر مى رسد سازمان صداوسيما براى برنامه هاى كودك تالش 
نمى كند. اگر مشكل، مشكل مالى است اميدواريم به زودى حل شود؛ 
چراكه مشكالت مالى در اين شرايط گريبان گير برنامه هاى كودك هم 
شده است؛ بنابراين صداو سيما هم در توليد كارهاى فاخر دستش بسته 

است، با اين حال همچنان اميدواريم كه مشكل حل شود.
وى سپس خاطرنشان كرد: عمال ما در حال حاضر برنامه هايى كه در آن 
حضور كودكان پررنگ باشد را نمى بينيم؛ اين در حالى است كه با توجه 
ــكالت مالى  كه در جامعه امروزمان مطرح  به گسست خانواده ها و مش
است، حوزه كودك و نوجوان و برنامه هاى كودك مى توانند تأثيرگذار 
باشند و حضور كودكان دل ها را به هم نزديك مى كند و اين حضور از 
نظر روان شناسى خيلى موثر است اما متأسفانه اين روزها برنامه اى كه 

حضور كودكان در آن پررنگ باشد در تلويزيون ديده نمى شود.
ــتانى كه گذشت در اوج  او همچنين بيان كرد: به عنوان مثال در تابس
ــفانه اغلب برنامه هاى كودك شبكه ها به غير از  فراغت كودكان، متاس
ــن رفتند و گويا  ــكل تكرارى روى آنت برنامه «محله گل و بلبل» به ش
ــده بود. حتى ما امسال براى  ــال پيش بينى اى نش براى تابستان امس
بازگشايى مدارس هم برنامه اى نداشتيم در حالى كه سال هاى گذشته 

اين طور نبود.
ــاره كرد و  ــادونه» اش اين تهيه كننده در ادامه به قطع برنامه «خاله ش
ــال كه برنامه «خاله شادونه» در  ــط ارديبهشت  ماه امس گفت: از اواس
شبكه دو سيما تعطيل شد، به عنوان تهيه كننده در حوزه بسيج سازمان 
صداوسيما مشغول به كار هستم و تهيه كنندگى برنامه هاى مناسبتى 

تلويزيون را بر عهده دارم. 
او در ادامه خبر داد كه اخيرا طرحى در حوزه كودك به شبكه دو ارائه 

داده است كه با ساختار نمايشى همراه است.
ذاكرى در اين زمينه توضيح داد: طرح جديدى كه در حوزه كودك ارائه 
دادم، «عموزاده ها» نام دارد كه خاله شادونه هم مى تواند در اين ساختار 
حضور داشته باشد؛ البته بستگى به تصميم و تشخيص شبكه دو سيما 
ــكى  ــخصيت هاى جديدى عروس ــت از ش دارد. در اين برنامه قرار اس
استفاده كنيم. اين برنامه مختص خردساالن و كودكان است كه اگر به 
نتيجه برسد شايد براى سه ماهه ى آخر سال توليد شود. «عموزاده ها» 
بيشتر ساختار نمايشى دارد و كودكان هم قرار است در آن حضور داشته 
باشند. وى همچنين درباره ى ادامه نيافتن برنامه «خاله شادونه» و دليل 
آن توضيح داد: شبكه دو سيما خودش نخواست كه «خاله شادونه» را 
ادامه بدهيم؛ چراكه تأكيد داشت با يك ساختار جديد اين برنامه را ادامه 
بدهيم به دليل اينكه معقد بودند ساختار برنامه تكرارى شده بود و اصرار 
داشتند ساختارش نو شود اما اين نو شدن خيلى زمان برد و پشتش باد 
خورد؛ در حالى كه ما آمادگى اين را داشتيم كه به سرعت ساختار اين 
برنامه را تغيير دهيم و بعد از ماه رمضانى كه گذشت به آنتن برگرديم اما 

مسير خيلى طوالنى بود.

وعده آقاى وزير عملى نشد انتقاد از نگاه بى تفاوت صداوسيما به كودك
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خبر

سپاه حضرت قمر بنى هاشم (ع) به مناسبت 13 آبان و روز ملى مبارزه با استكبار جهانى، در بيانيه اى 
اعالم كرد:  خواب برگشتن آمريكا به ايران غيرقابل تعبير است.

ــهركرد به نقل از روابط عمومى سپاه حضرت قمر بنى هاشم(ع)  به گزارش خبرگزارى فارس از ش
چهارمحال و بختيارى در اين بيانيه آمده است: بازخوانى و تبيين مستمر رخدادها و حوادث آموزنده 
ــمار مى رود و وقايع  و عبرت انگيز جوامع ضرورتى اجتناب ناپذير و نيازى حياتى براى ملت ها به ش
الهام بخش 13 آبان ماه در تاريخ انقالب اسالمى ايران در شمار اين رخدادها محسوب و از اهميت 
فراوانى برخوردار است. اين بيانيه مى افزايد: تبعيد حضرت امام خمينى (ره) از ايران به تركيه در سال 
1343 به علت اعتراض به اليحه ننگين و شرم آور كاپيتوالسيون و مصونيت مستشاران آمريكايى، 
ــفاك پهلوى و تسخير النه  ــيانه دانش آموزان انقالبى در سال 1357 توسط رژيم س كشتار وحش
جاسوسى آمريكا در تهران به دست دانشجويان مسلمان پيرو خط امام (ره) در سال 58، خاطرات 
الهام بخشى هستند كه در 13 آبان ماه هر سال ضمن يادآورى جنايت ها، خيانت ها و خباثت هاى 
ــالمى برابر  ــالم جويى ملت ايران و مقاومت نظام اس ــتقالل طلبى، آزادى خواهى و اس آمريكا؛ اس
شيطان بزرگ را فراروى آحاد جامعه به ويژه نسل جوان قرار مى دهد.اين بيانيه مقاومت و پايدارى 
ملت ايران برابر جبهه استكبار و سلطه را از درس هاى بزرگ حوادث سه گانه 13 آبان ماه قلمداد و 
با اشاره به توطئه هاى كينه توزانه اردوگاه سلطه و صهيونيسم عليه ملت ايران در 37 سال گذشته 
از عمر بابركت انقالب اسالمى،  مى افزايد: موج بيدارى اسالمى به بركت مقاومت ملت بزرگ ايران 
اسالمى شكل گرفته و راه اندازى گروهك هاى سلفى و تكفيرى با حمايت آمريكا، رژيم صهيونيستى 
ــوريه، عراق و... با  ــيا و ايجاد جنگ هاى نيابتى در يمن، س و مزدوران منطقه اى آن ها در غرب آس
هدف هاى ايران هراسى و اسالم هراسى، نتيجه اى براى آن ها دربر نخواهد داشت.در ادامه اين بيانيه 
آمده است: ما بسيجيان و پاسداران انقالب اسالمى در چهارمحال و بختيارى، اين روز را كه نقطه 
ــتكبار جهانى است گرامى  ــجويان و دانش آموزان با اس تكامل مبارزه مردم و على الخصوص دانش
ــالمى  مان تا آخرين نفس  ــيدن به آرمان هاى انقالبى و اس مى داريم و اعالم مى كنيم كه در راه رس
شعار مرگ  بر استكبار را سر خواهيم داد و تا آخرين نفس دست از مبارزه عليه ستمگران، منافقان، 
ــيد و بر اين باوريم كه به وعده الهى وارثان اصلى  ــتكبران و كودتاچيان مخملى نخواهيم كش مس
ــتضعفان جهان خواهند بود. در پايان اين بيانيه ضمن اشاره به حساسيت زمين، مظلومان و مس
روز ملى مبارزه با استكبار جهانى در امسال، آمده است: در اين برهه حساس از تاريخ كشورمان از 
ــجو مى خواهيم كه در راهپيمايى روز ملى مبارزه  آحاد مردم به ويژه نسل جوان دانش آموز و دانش
با استكبار جهانى در 13 آبان حضور باشكوه داشته و شعار «مرگ بر آمريكا» و «مرگ بر اسرائيل» 
را از عمق جان فرياد بزنند تا به دشمنان ثابت كنند كه ما از نسل همان هايى هستيم كه مزدوران 
ــتكبران را با خوارى و ذلت از اين مرز و بوم بيرون راندند و به فرمايش رهبر عزيز انقالب مان  و مس

«خواب برگشتن آمريكا به اين مملكت، خوابى پريشان و غيرقابل تعبير است».
ــتان چهارمحال و بختيارى از جمله، نواحى مقاومت  گفتنى است اقشار مختلف بسيج و سپاه اس
شهرستان هاى شهركرد، بروجن، لردگان، فارسان، اردل، كيار، بن، سامان، كوهرنگ، سازمان بسيج 
ــكاران، بسيج طالب و روحانيون،  ــيج حقوق دانان، بسيج جامعه پزشكى، بسيج ورزش اساتيد، بس
ــيج كارمندان، بسيج كارگرى،  ــيج جامعه زنان، بس ــيج اصناف، بس بسيج مساجد و محالت، بس
ــيج مهندسين صنعت،  ــيج دانش آموزى، بسيج فرهنگيان، بس بسيج رسانه، بسيج مداحان، بس
كشاورزى و عمران، بسيج هنرمندان، بسيج دانشجويى، بسيج سازندگى و دبيرخانه اقشار بسيجى 
استان با صدور اطالعيه هاى جداگانه، فرا رسيدن يوم اهللا 13 آبان را گرامى داشتند و از آحاد مردم 
واليت مدار استان براى حضور در راهپيمايى باشكوه روز ملى مبارزه با استكبار جهانى كه چهارشنبه 
13 آبان ماه هم زمان با سراسر استان در شهركرد نيز ساعت 9:30 صبح از ميدان 12 محرم به سمت 

چهارراه بازار برگزار مى شود، دعوت شده است.

بيانيه سپاه قمر بنى هاشم (ع) به مناسبت 13 آبان؛
خواب برگشتن آمريكا به ايران غيرقابل تعبير است

ــتان چهارمحال و  هم اكنون مردم 36 روستاى اس
بختيارى در معرض جدى تهديدات طبيعى همچون 
ــتند و خطرمرگ  ــيل و رانش هس ريزش كوه و س

هر لحظه براى مردم اين روستاها وجود دارد.
چهارمحال و بختيارى استانى كوهستانى است كه 
ــته گوه زاگرس  ــور بر روى رش در جنوب غربى كش
ــتانى  ــت.چهارمحال و بختيارى اس ــده اس واقع ش
روستايى است و با وسعت كوچك خود روستاهاى 
ــت. ــاى داده اس ــود ج ــادى را در دل خ ــيار زي بس

ــت كه  ــتا اس ــتان داراى بيش از 700 روس اين اس
جمعيت هريك از اين روستاها از 20 خانوار تا باالى 
ــتان  ــت كه در نقاط مختلف اس يك هزار خانوار اس

چهارمحال و بختيارى واقع شده اند.
بسيارى از روستاهاى استان چهارمحال و بختيارى 
ــت كه راه دسترسى براى  ــخت گذر اس در نقاط س
ــى  ــود دارد.نبود راه دسترس ــختى وج آن ها به س
ــتاييان  ــده كه خانه هاى روس ــب، موجب ش مناس
ــى برخوردار  ــق همچنان از مصالح طبيع اين مناط
ــت خانه هاى اين  ــد كه اين امر موجب شده اس باش
ــتانداردهاى روز برخوردار نباشد. روستاييان از اس

ــارى  ــال و بختي ــتان چهارمح ــون در اس هم اكن
روستاهايى وجود دارد درخطر جدى وقوع حوادث 
ــتا ــتند كه تعداد آن ها حدود36 روس طبيعى هس

ــت.در حال حاضر خطرات جدى طبيعى مانند   اس
ــتاها را تهديد  ــيل، ريزش كوه و رانش اين روس س
مى كند وزندگى مردم اين روستاها از كودك تا پير 
درخطر جدى قرار دارد كه ضرورت دارد اين روستاها 

هرچه سريع تر جابه جا شوند.
ــتانداردها  ــا اس ــاوم ب ــاختمان هاى مق ــود س نب
ــن  ــى در اي ــدى طبيع ــدات ج ــار تهدي روز در كن
ــى را رقم بزند  ــد حادثه هاى تلخ ــتاها مى توان روس
ــه  زودتر  ــتاها هرچ ــود اين روس كه بايد تالش ش
ــوند. ــوند و از كنار نقاط پرخطر دور ش جابه جا ش

ــتان چهارمحال و  ــتاى اس در حال حاضر 36 روس
ــر جدى تهديدات طبيعى  بختيارى در معرض خط
هستند و خطر مرگ هرلحظه براى مردم اين روستاها 
ــكن انقالب اسالمى  وجود داردمديركل بنياد مس
ــتان چهارمحال و بختيارى در گفتگو باخبرنگار  اس
مهر در اين خصوص اظهار داشت: حدود 748 روستا 
ــود دارد كه  ــتان چهارمحال و بختيارى وج در اس
539 روستاى استان داراى جمعيت باالى 20 خانوار 
ــال حاضر  ــى بيان كرد: در ح ــهراب رئيس است.س
36 روستاى استان چهارمحال و بختيارى در معرض 
خطر جدى تهديدات طبيعى هستند و خطر مرگ 

هرلحظه براى مردم اين روستاها وجود دارد.
ــتان  ــالمى اس ــكن انقالب اس ــركل بنياد مس مدي
چهارمحال و بختيارى، بابيان اينكه از ابتداى فعاليت 

ــتان چهارمحال و  بنياد مسكن انقالب اسالمى اس
بختيارى 85 روستا در معرض خطر جابه جا شده، 
ادامه داد: مردم اين روستاها در نقاط مختلف و امن 
اسكان داده شده اند.وى بابيان اينكه برخى روستاها 
به صورت مستقل و برخى به صورت تجميعى در قالب 
يك شهرك اسكان داده شده اند، يادآور شد: روستاى 
افسر آباد و دوازده امام جابه جا شده است و به صورت 
مستقل اسكان داده شده است.سهراب رئيسى، تاكيد 
كرد: بخشى از روستاها در معرض تهديد نيز مانند 
ــى به صورت تجميعى جابه جا  زرد ليمه، دما، ده دل

شده اند و داراى يك سايت هستند.
نگرش غيرعلمى روسـتاييان، سـد راه 

جابه جايى روستاهاى در معرض خطر
ــتاها  ــه جايى تعدادى از روس وى بابيان اينكه جاب
ــت، عنوان كرد: روستاهاى چوى،  در حال انجام اس
ــا،  دم ــاد،  رحيم آب ــود،  محم ــگ  تن ــر  س
ــتند كه ضرورت  ــه و ... در حال جابه جايى هس ليم
ــتان در جابه جايى اين روستاها  دارد مسووالن اس
ــكن انقالب  ــركل بنياد مس ــارى دهند. مدي ما را ي
ــارى افزود:  ــال و بختي ــتان چهارمح ــالمى اس اس
ــال هاى متمادى در  ــتاييان در س يك سرى روس
ــاس نگرش  ــاكن هستند و بر اس ــتاى خود س روس
اين روستاييان كه تاكنون حادثه اى طى سال هاى 

ــده، تمايلى به جابه جايى  عمر اين روستا ايجاد نش
ــى گفت: ازنظر علمى محل اين روستا  ندارند.رئيس
هرلحظه درخطر تهديدات طبيعى است و مردم بايد 

سريعا اين روستاها را تخليه كنند و جابه جا شوند.
حركـت 50 متـرى روسـتاى «چلـو» 

در استان
ــى حوادث  ــاى افتاده در پ ــاره به اتفاق ه وى با اش
ــتان، گفت:  ــن اس ــتاهاى اي ــراى روس ــى ب طبيع
ــتان  ــتاى «چلو» در اس ــرى روس ــت 50 مت حرك
ــبانه روز و   ــك ش ــارى در ي ــال و بختي چهارمح
ــت» در پى ريزش  ــتاى «لب از بين رفتن مردم روس
ــتان نمونه اى از حوادث اتفاق افتاده  كوه در اين اس
ــوادث طبيعى ــته در پى ح ــال هاى گذش طى س

 است.مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان 
چهارمحال و بختيارى گفت: اتفاق يك لحظه است 
ــبت به وقوع حوادث و  و بايد نگرش روستاييان نس
خطر جدى تهديدات طبيعى در روستاها تغيير كند.
سـيل در يـك قدمـى يـك روسـتاى 

چهارمحال و بختيارى
سهراب رييسى اظهار داشت: هم اكنون يك روستا از 
اين 36 روستاى در معرض خطر در كنار يك رودخانه 
واقع شده است كه هرلحظه خطر جدى وقوع سيل 
ــكن  ــتا وجود دارد.مديركل بنياد مس در اين روس

ــتان چهارمحال و بختيارى در  ــالمى اس انقالب اس
ادامه با اشاره به اينكه جابه جايى روستاها همكارى 
ــاورزى، منابع  ــد جهاد كش ــازمان ها مانن برخى س
ــوان كرد:  ــت را مى طلبد، عن طبيعى، محيط زيس
ــازمان ها در اين  ــن ادارات و س ضرورت دارد كه اي
ــترى با بنياد مسكن انقالب  خصوص همكارى بيش
اسالمى داشته باشند. وى عنوان كرد: شهرك لندى 
ــت كه روستاييان  ــهرك روستايى اس نمونه يك ش
ــكان داده شده اند.مديركل  جابه جا شده در آن اس
ــتان چهارمحال  ــكن انقالب اسالمى اس بنياد مس
ــاختمانى  و بختيارى بابيان اينكه حمل مصالح س
ــتانى است،  پنج برابر قيمت مصالح در نقاط كوهس
ــدود 300 ميليون تومان براى حمل  عنوان كرد: ح
ــهرك لندى هزينه شده مصالح براى روستاييان ش

ــتايى در كنار وجود   است. مقاوم نبودن خانه روس
ــتا خطر  ــن 36 روس ــراى اي ــدات طبيعى ب تهدي
ــرورت دارد مردم  ــه ض ــمار مى رود ك جدى به ش
ــدى توجيه  ــرات ج ــتاها از وجود خط ــن روس اي
ــود و ادارات  ــام ش ــازى انج ــوند و فرهنگ س ش
ــير به كمك  ــازمان هاى تاثيرگذار در اين مس و س
ــتان وارد شوند و  ــكن انقالب اسالمى اس بنياد مس
ــتاهاى در معرض خطر،  ــه اين روس تالش كنند ك

جابه جا شوند.

در چهارمحال و بختيارى؛

سيـل و ريـزش 

كـوه 

در كمين

 36 روستا

برگ سبز خودروى سوارى تويوتا كرونا مدل 1978 به شماره 
پالك 23-542 س59 شماره موتور 12R1534157 ش ش 
ــفادرانى  RT100636984 به نام محمدرضا باقااليى ورنوس

فرزند هاشم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ــماره  ــون مدل 1980 به ش ــودروى وانت داتس ــبز خ برگ س
ــور 392897ش  ــماره موت ــالك 63-695 ع 52 ش پ
ــداللهى  ــان اس ــه احمدي ــام روح ال ــه ن ــى524066 ب شاس
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردي ــى مفق ــد مرتض فرزن

ساقط مى باشد.

اعالم مفقودى اعالم مفقودى اعالم مفقودى اعالم مفقودى 
ــماره  ــدل 1364 به ش ــزدا م ــودروى وانت م ــبز خ ــرگ س ب
 074678 ــور  موت ــماره  ش  29 ن   731-63 ــالك  پ
ــادى  ــوان آب ــاز ج ــام ني ــه ن ــى 6463018 ب ــماره شاس ش
ــار  ــه اعتب ــده و از درج ــود گردي ــرم مفق فرزندخداك

ساقط  مى باشد.

ــماره  ــدل 1380 به ش ــپند م ــو س ــودروى رن ــبز خ برگ س
S  023446 ــور  ــماره موت 19 ش 63-672 م  ــالك  پ

ــام  ن ــه  ب  PSY68E0030189 ــى  شاس ــماره  ش
ــده  ــود گردي ــداهللا مفق ــد ي ــور فرزن ــواد نصرپ ــد ج محم

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ابالغ
8/288 به تاريخ 94/4/10 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 33 حقوق 
شــوراى حل اختالف اصفهان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است 
و پرونده كالسه 94-301  و شماره آمار 590-94/4/2 تحت نظر است. 
قاضى شورا با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به 
شرح ذيل اعالم مى دارد.  خواهان: ســيد حبيب رضوى زاده خ پروين، 
خ شيخ طوسى شرقى، كوچه ش بهشــتى پ301 . خوانده اميد رضايى، 
اصفهان، خ رزمندگان، خ شهيدان كاظمى، كوچه يخچال، كوچه شهريور، 
درب ســبز رنگ، منزل كريمى فعال مجهول المكان . راى قاضى شــورا 
در خصوص دعوى آقاى ســيد حبيب رضوى زاده فرزند سيد رضا به 
طرفيت اميد رضايى فرزند على اكبر به خواســته مطالبه وجه به ميزان 
24/595/300 ريال موجب يك فقره چك به شماره 790995-93/12/23 
عهده بانك رفاه كارگران به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه با عنايت به اصل تجريدى بودن اســناد تجارى/ اصل عدم توجه 
ايرادات در اســناد تجارى در صورت انتقال اين  اســناد از دارنده اوليه 
به شخص يا اشخاص  ثالث و اينكه خوانده دعوى عليرغم ابالغ  قانونى 
در جلســه دادرســى حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده و 
دليلى بر پرداخت دين يا ابراء ذمه خود به نحــوى  از انحاء قانونى ارائه 
ننموده و دعوى مطروحه مصون از هر گونه تعرض و ايراد و مستندات 
ابرازى نيز مبرى از انكار و ترديد باقى مانده اند فلذا بنابر مراتب فوق و 
با عنايت به گواهى عدم پرداخت صادره و  احــراز ذينفع بودن خواهان 
در دعوى مطروحه و  صدور آن از ناحيــه خوانده/ صدور آن از ناحيه 
شركت و امضاى آن از ناحيه شــخص حقيقى (خوانده) و نظر به اصل 
صحت و صدور اسناد و مدلول ماده  1301 قانون مدنى و آثار حاكم بر 
امضاى ذليل سند و در حين حال نظر به اينكه وجود/ اصل  سند/ اصول 
اسنادى/ تجارى فوق االشعار در يد خواهان داللت و ظهور بر بقاء دين 
و اشتغال ذمه خوانده تا ميزان مورد خواسته دانســته و نظر به  قاعده 
استصحاب دين و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شوراهاى 
حل اختــالف مصــوب 1387/4/18 و مــواد 1257-  1258-  1284- 
1286- 1321- 1324 قانون مدنى و مواد 249- 286- 310-  314-311 
تجارت و مــواد 194-197-198-503-515-519-522 ق آ د م و ماده 
واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى 
از قانون صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون 
خســارت قابل مطالبه خوانده را به پرداخت مبلــغ 24/595/300  ريال 
بابت  اصل خواســته و پرداخت مبلغ 800/000 ريال هزينه نشر آگهى 
160/000  ريال بابت خسارات دادرسى (هزينه هاى دادرسى و ورودى 
دادخواست و اوراق دادخواســت و تصديق منضمات به دادخواست و  
هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه قانونى و پرداخت خسارت تاخير تاديه/ 
وجه سند/  وجوه اسناد/  تجارى مستند دعوى از تاريخ هاى سررسيد 
93/12/23 تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى كه 

حين االجراء محاسبه و تعيين مى  شود در حق خواهان محكوم مى نمايد.
 راى صادره غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابــالغ قابل واخواهى 
از ناحيــه محكــوم عليــه در همين شــورا و ســپس ظــرف 20 روز
نظــر تجديــد  قابــل  واخواهــى  مهلــت  انقضــاى  تاريــخ  از   
 در محاكــم عمومــى حقوقــى دادگســترى اصفهــان مــى  باشــد. م 
الف20806دفتر شــعبه 33 مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ راى

8/285 شــماره دادنامــه: 9409976825300575 شــماره پرونــده: 
9409986825300100 شماره بايگانى شعبه: 940128 خواهان: خانم 
عصمت لرى فرزند براتعلى به نشانى استان اصفهان، شهرستان نجف 
آباد، نجف آباد، آزادگان، فاز 2، خ آزادى، بهارستان 2، پالك 5. خوانده: 
آقاى مرتضى مطاع به نشــانى اصفهان، خ جى، روبــروى پروين جنب 
آتش نشانى ك ميالد پ 68. خواســته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه 
خسارت دادرســى راى دادگاه: در خصوص دعوى خانم عصمت لرى 
فرزند براتعلى بــه طرفيت آقاى مرتضى مطالع فرزنــد محمود مبنى بر 
مطالبه ضرر و زيان ناشــى از جرم موضوع دادنامه شماره 9400096 
مورخ 94/1/30 شــعبه 102 دادگاه جزايى شهرستان اصفهان با توجه 
به مفاد دادخواســت خواهان دادنامه جزايى مســتند دعوى كه حسب 
آن خوانده محكوم به پرداخت مبلغ شــانزده ميليون ريال بابت رد مال 
ناشــى از بزه كالهبردارى در حق خواهان شــده و نظر به اينكه حسب 
مفاد وكالتنامه هاى شــماره 108038 مورخ 84/2/10 تاريخ وقوع بزه 
84/2/10 بوده اســت و خوانده به لحاظ مجرمانه بــودن اقدام خود در 
همان تاريخ مستحق دريافت وجه كالهبردارى شده نبوده و تسلط وى 
بر اين وجه غاصبانه بوده و مكلف به اســترداد وجه كالهبردارى شده 
به صاحب آن به ارزش زمان وقوع جرم مى باشــد. لذا دعوى خواهان 
ثابت اســت و دادگاه با اســتناد به ماده 522 قانون آيين دادرسى مدنى 
و اســتنباط از مواد 308 به بعد قانون مدنى مبنى بــر تكليف غاصب به 
جبران خسارت مالك مال غصب شده و محرز بودن كاهش ارزش مال 
كالهبردارى شده حكم به محكوميت خوانده به پرداخت خسارت تاخير 
در پرداخت وجه كالهبردارى شده به مبلغ فوق از تاريخ 84/2/10 تا زمان 
رد اصل مال در حق خواهان صــادر و اعالم مى نمايد. اين راى غيابى و 
ظرف مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهــى در اين دادگاه و
 پس از آن تا بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى تجديد نظر 
استان اصفهان مى باشد. م الف 19915 رئيس شعبه 31 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

8/290 كالسه پرونده: 94-563 شــماره دادنامه: 863-94/5/31 تاريخ 
رسيدگى: 94/5/31 مرجع رســيدگى شعبه سى و ســوم شوراى حل 
اختالف اصفهان خواهان: محمد على شيرانى به نشانى اصفهان، خيابان 

پنج رمضان، خ جامى، كوى امامى ، بن بست گل سرخ پ 6. خوانده: ايرج 
گلستانى فعال مجهول المكان خواســته: مطالبه گردشكار: پس از ارجاع 
پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى و اخذ 
نظريه مشورتى اعضاء قاضى شــورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص 
دعواى آقاى محمد على شــيرانى به طرفيت آقاى ايرج گلســتانى مبنى 
بر مطالبه مبلغ 31/898/373 ريال نظــر به محتويات پرونده و اظهارات 
خواهان در جلسه رسيدگى در غياب خوانده عليرغم ابالغ قانونى به وى 
از آنجا كه مدارك اســتنادى خواهان در پرونده نشانى از بدهى خوانده 
به خواهان مى باشــد و خواهان مى بايســت راى اثبات ادعاى خويش 
از طريق تامين دليل يا هــر روش ديگرى اقدام مــى نمودند كه اين عمل 
صورت نگرفته لذا شــورا دعوى خواهان را به اين شكل وارد تشخيص 
ندارد و به اســتناد ماده 2 ق. آ. د. م قرار عدم اســتماع و دعوا صادر و 
اعالم مــى دارد و قرار صادره ظــرف مهلت 20 روز پــس از ابالغ قابل
 تجديد نظر خواهى در محاكم عمومى اصفهان مى باشد. م الف 20803 
قاضى شــوراى حل اختالف 33 حــوزه قضايى شــوراى حل اختالف 

اصفهان 
ابالغ راى

8/289 شــماره پرونده: 94-840 شــماره دادنامــه: 94/7/12-1139 
خواهان: مســعود مشيرنيا به نشــانى اصفهان، شــهرك صنعتى امير 
كبير خيابان صنعت يا پــالك 43 خوانده: احمدرضا غــازى اصفهانى 
مجهول المكان خواســته: مطالبه خسارات ناشــى از تصادف و هزينه 
هاى دادرسى، كارشناسى گردشكار: قاضى شورا با مالحظه محتويات 
پرونده و نظريه مشورتى اعضاى شورا كفايت و ختم بررسى را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. راى قاضى شــورا در خصوص دادخواســت خواهان به طرفيت 
خوانده باال به خواســته مطالبه مبلغ 21/000/000 ريال بابت خسارات 
ناشــى از تصادف به اضافه هزينه دادرســى و كارشناسى با توجه به 
نظريه كارشناســى با توجه به نظريه كارشناس فنى وقوع تصادف بين 
خودرو پرايد 132 به شماره 754 و 83 -13 متعلق به خواهان و سوارى 
پيكان به شــماره 287 ن 41 ايران 13 به رانندگى خوانده محرز بوده و 
خوانده مقصر شناخته شده است. و حسب نظريه كارشناس دادگسترى 
در پرونده تامين دليل شعبه 11 شوراى حل اختالف اصفهان خسارات 
وارده بر اتومبيل خواهان در اثــر وقوع اين تصادف مبلغ 21/000/000 
ريال تعيين گرديده اســت و خوانــده با وصف ابالغ قانونى در جلســه 
رسيدگى شورا حاضر نشــده و دفاعى به عمل نياورده است لذا قاضى 
شورا دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص داده و با استناد مواد 1 و 
2 قانون مســئوليت مدنى و مواد 198، 515 و 519 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 21/000/000 ريال بابت 
خســارات وارده و 190/000 ريال بابت هزينه داردسى و 2/500/000 

ريال بابت هزينه كارشناســى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظــرف 20 روز پس از ابــالغ در همين مرجع قابل 
واخواهى اســت. پس از اتمام واخواهى ظرف مهلت 20 روز قابل تجديد 
نظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 20805 

شعبه 33 شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/286 كالسه پرونده: 94-67 شــماره دادنامه: 564-94/7/20 مرجع 
رســيدگى: شــعبه 24 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: اسداله 
خســروى به نشــانى اصفهان، خ رباط، كوچه 23، مجتمع پرديس زنگ 
ســوم وكيل: مرتضى زارعى به نشــانى اصفهان، خ كاوه، پل چمران، 
ساختمان ادارى آفتاب ط ســوم واحد 12 خواندگان: 1- على 2- ضياء 
الدين 3- ميثم 4- سحر شــهرت همگى بنى طباء 5- ســكينه طباطبائى 
همگى مجهول المكان خواسته: تقاضاى صدور حكم مبنى بر محكوميت 
خواندگان به انتقال رسمى 6 دانگ يك باب آپارتمان به پالك ثبتى 6139/ 
26 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان مقوم به 50/000/000 ريال به انضمام 
مطلق خسارات دادرسى گردشــكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه 
و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشــريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى 
اعضاء قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به 
صدور راى مى نمايد: راى قاضى شــورا در خصوص دعوى اســداله 
خســروى با وكالت مرتضى زارعى به طرفيت 1- على 2- ضياء الدين 
3- ميثم 4- سحر شهرت همگى بنى طباء 5- سكينه طباطبائى به خواسته 
صدور حكم بر الزام خواندگان به انتقال رســمى شش دانگ پالك ثبتى 
26/6139 بخش 14 ثبت اصفهــان مقوم به پنجاه ميليــون ريال نظر به 
اينكه وكيل خواهان طى دادخواست تقديمى اعالم داشت موكل ايشان به 
موجب مبايعه نامه مورخ 86/3/6 يكدستگاه آپارتمان پالك ثبتى فوق را 
از مورث خواندگان خريدارى نموده است و خواندگان تاكنون از انتقال 
ســند به نام موكل انتقال نموده اســت خواندگان مجهول المكان اعالم 
شدند كه على رغم ابالغ و نشر آگهى روزنامه در جلسه دادرسى حاضر 
نشــدند و دفاعى در قبال دعوى مطروحه ننمودند. با توجه به محتويات 
پرونده قولنامه ارائه شده از ســوى وكيل خواهان جوابيه استعالم ثبت 
به شــماره 1394/43/26893 مورخه 94/2/2 شورا دعواى خواهان را 
وارد دانســته باســتناد مواد 10-219 -220 قانون مدنى و مواد 198 و 
515 ق. آ. د. م حكم بر الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمى 
و انتقال رسمى شش دانگ آپارتمان پالك ثبتى 26/6139 واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى
 بــود و ظــرف 20 روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــى در
 همين شــعبه و ســپس ظرف بيســت روز قابــل تجديــد نظرخواهى
 از محاكــم عمومــى حقوقــى شهرســتان اصفهــان مــى باشــد. 
م الف 20787 دفتر شــعبه 24 مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
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گسترش معافيت گمركى 
مواد اوليه براى شركت هاى دانش بنيان

ساخت شيشه هايى مقاوم و نشكن 
در برابر ضربات

ساخت نخستين دستگاه نوار مغز 
فروسرخ توسط دانشمند ايرانى

ــترش معافيت هاى  ــت جمهورى از گس  معاون علمى و فناورى رياس
گمركى در حوزه مواد اوليه براى شركت هاى دانش بنيان خبر داد.

ــانى ما و جمعيت 32  ــتارى ، با تاكيد بر اينكه نيروهاى انس ــورنا س س
ــى توانند در  ــاله نم ــنى 20 تا 30 س ــوان در رده س ــون نفرى ج ميلي
ــوند، گفت: اشتغال  ــغول به كار ش ــيمان و فوالد مش كارخانه هاى س
ــت. اين افراد بايد  ــل هاى جديد در اين كارخانه ها ميسر نيس براى نس
ــعه دارند مشغول به كار شوند. در جاهايى كه واحدهاى تحقيق و توس

ــون حمايت از  ــت هاى قان ــاره به معافي ــى و فناورى با اش معاون علم
ــتاى حمايت از شركت هاى  شركت هاى دانش بنيان افزود: ما در راس
ــم كه اينها در حال  ــت هاى مالياتى، گمركى را داري دانش بنيان معافي

اجرايى شدن هستند. 
ــترش دامنه معافيت هاى گمركى  وى با بيان اينكه اكنون بر روى گس
ــت: همچنين معافيت هاى سربازى  مواد اوليه تمركز داريم، اظهار داش
ــوى معاونت علمى و بنياد ملى نخبگان  براى دانشجويان مستعد از س

اعطا مى شود.
ــتان در كشور است كه تعداد  ستارى با بيان اينكه اصفهان سومين اس
ــتغال  ــرايطى براى اش ــرده بيكار دارد، گفت: بايد ش زيادى تحصيل ك

فارغ التحصيالن اين استان و ساير استان هاى كشور به وجود آيد.
ــت، گفت:  ــانى بر پايه آى تى اس وى با بيان اينكه فيس بوك، علوم انس
ــاورى اطالعات و ارتباطات،  تمام علوم مانند بيوتكنولوژى، ژنتيك، فن

پايه پيشرفت در كشور هستند و بايد بر روى آنها سرمايه گذارى كنيم.

ــان در حوزه بيو  ــركت هاى فعال دانش بني ــترين ش به گفته وى، بيش
ــتند نه فناورى اطالعات و ارتباطات. اين براى ما تعجب  تكنولوژى هس
ــور  ــه اينها مزيت آينده كش ــه بگيريم ك ــت و مى توانيم نتيج آور اس
هستند. ستارى با اشاره به كميته اجراى جامع و كامل قانون حمايت از 
شركت هاى دانش بنيان گفت: اين كميته در راستاى اجراى كامل قانون 
حمايت از شركت هاى دانش بنيان است كه امروز در اتاق بازرگانى كشور 
ــده و ما آمادگى كامل براى همكارى با اين كميته را داريم.  تشكيل ش
آينده ما در گروه شركت هاى دانش بنيان است پس بايد به صورت ويژه 

بر روى دانش بنيان وقت بگذاريم.
ــد دانشگاه شريف هفتصد نفر كار  وى با بيان اينكه اكنون در مراكز رش

مى كنند، افزود: اين نيروهاى انسانى نخبه بايد از ايده و كار ارضا شوند.
ــازمان بزرگى نيست ولى  معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى س
سر و صداى زيادى دارد. از اين رو بايد ثابت كنيم كه سازمان هاى دولتى 
كوچك مى توانند با وجود كوچك بودن خود اتفاقات بزرگى را رقم بزنند.

رييس بنياد ملى نخبگان گفت: شركت هاى دانش بنيان براى 26 هزار 
ــان دولت اين ميزان را  ــتغال آفرينى كرده اند كه بنا داريم تا پاي نفر اش

افزايش دهيم.
در اين جلسه، كميته اجراى كامل  قانون حمايت از شركت هاى دانش 
بنيان با همكارى اتاق بازرگانى ايران تشكيل شد. دراين  جلسه فعاالن  
حوزه  فناورى اطالعات  و دانش بنيان  به ارائه پيشنهادات و بيان نقطه 

نظرات در خصوص اين كميته پرداختند.

ــده اند كه از مقاومت زيادى برخوردار  محققان ژاپنى موفق به توليد شيشه جديدى ش
ــگاه توكيو موفق به ساخت شيشه جديد  بوده و تقريبا نشكن است.محققان ژاپنى دانش
ــكن بوده و فوق العاده قدرتمند است و مى تواند منجر  و متفاوتى شده اند كه تقريبا نش
ــود. اين  ــه ها يا پنجره هاى منازل يا حتى خودروها ش ــل جديدى از شيش به توليد نس
ــگرهاى گجت هايى مانند رايانه ها، تبلت يا  ــه قدرتمند حتى مى تواند در نمايش شيش
ــتفاده قرار گيرد.Atsunobu Masuno يكى از  ــمارت فون ها نيز مورد اس حتى اس
محققان اين پروژه مى گويد: « ماده قدرتمند و اسرار آميزى كه در اين شيشه استفاده 
ــيد آلومينيوم است كه تركيب و تلفيق آن  شده، alumina نام دارد. alumina اكس

با silicon dioxide باعث تشكيل و ساخت شيشه اى سخت و قدرتمند مى شود.»
ــازى كردن اين  ــى براى تجارى س وى در ادامه مى گويد:«در حال حاضر به دنبال روش
ــته نيز محققان به دنبال راه حلى براى  ــتيم.» در گذش محصول در مدت پنج سال هس
توليد شيشه اى مستحكم و قدرتمند بودند اما در زمانى كه آلومينا اضافه مى شد و قبل 
ــه مايع تبلور رخ داده و اين  از ريختن مواد درون قالب اصلى متاسفانه در مخلوط شيش
پروژه با شكست مواجه مى شد. اما محققان ژاپنى براى حذف تبلور ايجاد شده در مخلوط 
شيشه مايع تصميم گرفتند تا از هيچ ظرفى استفاده نكرده و از گازهاى فشرده شيميايى 
ــتفاده كنند.محققان دانشگاه توكيو با استفاده  موجود در هوا براى انجام عمل سنتز اس
ــت پيدا كنند كه  ــه فوق العاده مستحكم و شفافى دس ــتند به شيش از اين روش توانس
50 درصد آن از آلومينا تشكيل شده و با ماژول هاى آهن و فوالد «يانگ» قابل مقايسه 
است. Young’s modulus يا ماژول يانگ به اندازه گيرى ميزان استحكام و همينطور 

قابليت ارتجاعى در جامدات مى پردازد.

دكتر احسان كامرانى، محقق دانشكده پزشكى دانشگاه هاروارد براى نخستين بار موفق 
ــگر امواج فروسرخ شد كه هر دو عملكرد  به ساخت دستگاه نوار مغز نورى به كمك حس
ــد به نظارت بر مغز متحرك بيماران و  ام آرآى و نوار مغز را انجام داده و در آينده مى توان

كنترل هندزفرى دستگاه ها براى معلوالن كمك كند.
ــتاورد قابل توجه اظهار كرد: اين سيستم از يك حسگر نورى  كامرانى در مورد اين دس
ساخته شده كه به پيشانى متصل مى شود و به كمك آن مى توان تركيبى از عملكرد نوار 
مغز و ام آرآى را به صورت همزمان، اما بدون استفاده از تجهيزات بزرگ و سنگين به كار 
گرفت. وى در مورد سيستم نور فروسرخ و آشكارساز امواج مغزى افزود: در اين سيستم 
ــگرهاى نورى با طول موج بين 650 تا 950  از چراغ هاى ال اى دى با نور فروسرخ و حس

نانومتر براى نفوذ به مغز استفاده مى شود.
به كمك اين طول موج مى توان حدود چند سانتيمتر به بافت هاى مغز نفوذ كرد و خون 

مملو از اكسيژن را از خون بدون اكسيژن تشخيص داد.
كامرانى ضمن اشاره به موفقيت اين سيستم در مراحل آزمايشى، در مورد مزيت هاى اين 
ــرخ، نيازى به اسكنر هاى بسيار بزرگ و  سيستم گفت: به كمك حسگرهاى نورى فروس
سنگين ام آر آى احساس نمى شود و همچنين سرعت پايين سيستم نوار مغز نيز جبران 

خواهد شد.
كامرانى معتقد است كه مى توان به كمك اين سيستم امواج مغزى را شناسايى كرد و به 

كمك آن  دستورات مغزى را دريافت و پس از ترجمه به رايانه ارسال كرد.
وى در مورد زمان تقريبى فروش تجارى دستگاه نوار مغز نورى گفت: براى ثبت و آزمايش 

قابليت هاى سيستم جديد نوار مغز حداقل دو تا سه سال زمان نياز است.

ــت فناورى معاونت علمى گفت:«كنفرانس   دبير ستاد توسعه زيس
ــمى از وضعيت  ــازمان ملل متحد»، آمار رس ــعه و تجارت س توس
ــر  ــازمان ملل متحد منتش ــران را در س ــاورى اي ــت فن حوزه زيس

خواهد كرد.
مصطفى قانعى در حاشيه ديدار با گروه «كنفرانس توسعه و تجارت 
ــد،  ــتور ايران برگزار ش ــازمان ملل متحد»، كه در انستيتوپاس س
ــت كه آمارهاى  ــتاورد اين ديدار اين اس اظهار كرد: مهم ترين دس
ــرفت هاى ايران در حوزه زيست فناورى از يك زبان  مربوط به پيش
ــا اهميت دارد كه  ــن مطلب از آنج ــود و اي بين المللى اعالم مى  ش
وضعيت مطلوب ايران در حوزه زيست فناورى در يك قواره و قالب 
ــول جهان قرار  ــتر مورد قب ــود كه اين آمار بيش جهانى ارائه مى ش

خواهد گرفت.
ــت  ــوت معاونت علمى و فناورى رياس ــروه به دع وى افزود: اين گ
ــور دو هدف عمده  جمهورى به ايران آمده اند و حضور آنها در كش
ــوژى ايران و ديگرى  ــب آمارها از وضعيت بيوتكنول دارد، يكى كس

بررسى وضعيت مربوط به شركت هاى نفتى كشور.
ــران با  ــده به اي ــات دعوت ش ــى، در گام اول، هي ــه قانع ــه گفت ب
سياست هاى كلى و نحوه حمايت هاى مالى از زيست فناورى كشور 
آشنا مى شوند تا يك ديد كلى نسبت به وضعيت زيست فناورى در 

كشور پيدا كنند و در گام بعدى به بازديد از زيرساخت هاى اين حوزه 
مى پردازند و در نهايت يك گزارش كلى از وضعيت موجود زيست 
فناورى كشور در سازمان ملل متحد منتشر مى شود كه مقبوليت 

جهانى خواهد داشت.
ــب اطالع از وضعيت زيست فناورى  وى تصريح كرد: مشتاقان كس
ــت دارند بدانند با  ــورها دوس ــيارند، زيرا همه كش ايران در دنيا بس
ــرفت در  ــور چگونه اين همه پيش وجود تحريم هاى موجود در كش
ــته ايم و بودجه هاى آن را از كجا تامين  حوزه زيست فناورى داش

كرده ايم.
ــت فناورى معاونت علمى، با اشاره به اينكه  دبير ستاد توسعه زيس
پيشرفت ايران در حوزه زيست فناورى با وجود تحريم هاى موجود 
ــورهايى در  ــت، گفت: در حال حاضر كش ــيار مطلوب بوده اس بس
ــتند كه جمعيتى نظير ايران دارند، تحريم  ــايگى ايران هس همس
نبوده و حمايت هاى آمريكا و كشورهاى اروپايى را نيز دارند؛ اما به 
اندازه ايران پيشرفت نكرده اند كه اين موضوع براى دنيا جاى سوال

است.
ــرفت ها در فضاى تحريم،  وى عنوان كرد: مهم ترين دليل اين پيش
ــا كمترين  ــت كه ب ــمندان جهاد گرى اس ــان و دانش وجود محقق
هزينه ها، بهترين كاركردها را داشتند و براى پيشرفت كشور از جان 

خود مايه گذاشتند.
براى پيشرفت كشور نبايد به حمايت هاى بيگانه اكتفا كرد

قانعى، با بيان اينكه ارائه گزارش جهانى از وضعيت پيشرفت ايران 
در حوزه زيست فناورى از زبان ديگران، الهام بخش خواهد بود كه 
ــرفت كند بايد روى پاى خود  هر كشورى و ملتى اگر بخواهد پيش
بايستد، گفت: كشورها پس از ديدن آمارهاى كشور ايران در حوزه 
زيست فناورى  به اين نتيجه مى رسند كه نبايد براى پيشرفت كشور 
خود به حمايت هاى كشورهاى بيگانه اكتفا كنند؛ چرا كه ايران هيچ 
كدام از اين حمايت ها را نداشت و پيشرفت كرد، اما ديگر كشورها با 

وجود اين حمايت ها به پيشرفتى نرسيدند.
ــعه و تجارت سازمان  وى تصريح كرد: از وجود گروه كنفرانس توس
ــرفت هاى  ــك فرصت براى اعالم پيش ــد بايد به عنوان ي ملل متح
كشور استفاده كنيم و به مسووالن نيز بگوييم كه بايد به محققين و 
دانشمندان خود اعتماد كنند و آنها را ارزش و سرمايه اصلى كشور 

بدانند.
گروه كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (آنكتاد) يكى از اركان 
سازمان ملل متحد بوده و در زمينه پايش وضعيت كشورها در اين 
ــد كه براى ارائه  ــزارش هاى دوره اى فعاليت مى كن حوزه و ارائه گ

گزارش هاى دوره اى به ايران آمده است.

آمار رسمى زيست فناورى ايران در سازمان 
ملل متحد منتشر مى شود

حصر وراثت
8/268 آقاى عباســعلى فالحيان داراى شناسنامه شماره 138  به شرح 
دادخواست به كالسة 699/94  از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على محمد فالحيان نجف 
آبادى بشناسنامه 16394 در تاريخ 45/12/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- قربانعلى 
فالحيان نجف آبادى ش.ش 16397 . 2- عبدالــه فالحيان نجف آبادى 
ش.ش 575. 3- عباســعلى فالحيان نجف آبــادى ش.ش 138. 4-نبات 
بيگم فالحيــان نجف آبــادى ش.ش 16398 (فرزنــدان متوفى) متوفى 
بجز نامبردگان ورثــه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 

3183 رئيس 14 شوراى حل اختالف نجف آباد 
 حصر وراثت

8/269 آقاى روح اله مليانيان داراى شناســنامه شــماره 747  به شرح 
دادخواست به كالسة 709/94  از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ايران يوســفان نجف 
آبادى بشناسنامه 28 در تاريخ 1394/4/11 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- روح اله 
مليانيــان ش.ش 747 . 2- اليــاس مليانيــان ش.ش 4184. 3- داريوش 
مليانيــان ش.ش 1391. 4- مريــم مليانيــان كد ملــى 1080052348 . 
5- توران مليانيان ش.ش 8 (فرزندان متوفــى)  متوفى بجز نامبردگان 
ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا 
تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 3194 رئيس 14 شوراى 

حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

8/257 آقاى مجيد بويرى دهقى داراى شناســنامه شماره 127 به شرح 
دادخواست به كالســة 707/94  از اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان رشــيد بويرى دهقى 
بشناســنامه 1211 در تاريخ 1394/3/17 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- اسماعيل 
بويرى دهقى كد ملى 1080025944. 2- مجيد بويرى دهقى ش.ش 127. 
3- ابراهيم بويرى دهقــى ش.ش 5974. 4- اكبر بويرى ش.ش 192 . 5- 
مريم بويرى دهقى ش.ش 2201 . 6- اكرم بويرى ش.ش 747 (فرزندان 
متوفى) 7- فاطمه شــهريار نوگورانى ش.ش 24 (همسر متوفى) متوفى 
بجز نامبردگان ورثــه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 
ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 

3191 رئيس 14 شوراى حل اختالف نجف آباد 
مزايده

8/263 در پرونده كالســه 930387 اجرايى و به موجب دادنامه 0761-
941 صادره از شعبه سوم عمومى نجف آباد محكوم عليه اجرايى آقاى 
نيما و مينا همگى آستركى با قيومت حسين آســتركى محكوم است به 
پرداخت 500 عدد سكه تمام بهار آزادى و غيره بابت محكوم به و هزينه 
هاى دادرســى و غيره در حق محكوم له و مبلغ نيم عشر دولتى در حق 
صندوق دولت كه از طريق اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرستان 

نجف آباد اموال ذيل توقيف و توســط كارشــناس رسمى دادگسترى 
منتخب آقاى حسين پور قيصرى به شــرح ذيل ارزيابى گرديده است. 
يكدستگاه سوارى ســايپا 132 مدل 1389 شــماره انتظامى 855 ل 54 
ايران 66 داراى تودوزى مستعمل و الستيك ها نسبتا خوب و در حد 60 
درصد موتور و گيريبكس سالم كه به ارزش 120/000/000 ريال تعيين 
گرديد. گه با توجه به مراتب فوق و عدم اعتراض طرفين نسبت به نظريه 
كارشناسى، اموال توقيف شده از طريق اجراى احكام حقوقى نجف آباد 
و در تاريخ 94/8/30 ســاعت 10 صبح و در همان محل اجراى احكام به 
فروش مى رسد، برنده مزايده شخصى اســت كه از سمت كارشناسى 
باالترين قيمت را انتخاب كه بايســتى 10 درصــد آن را فى المجلس به 
حســاب 217129035400 واريز و چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به 
واريز مابقى آن اقدام ننمايد مبلغ ســپرده با كسر هزينه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزايده مجددا تكرار مى گردد ضمنا خريدار مى تواند ظرف 
پنج روز قبل از مزايده از امــوال / ملك مورد نظر بازديد به عمل آورد. م 

الف 3178 مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى نجف آباد 
ابالغ وقت رسيدگى

8/264 خواهان محمد سلجوقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده فك 
پالك به طرفيت خوانده كمال اباذرى به شوراى حل اختالف شعبه سوم 
شهرستان نجف آباد تســليم نموده كه پس از ارجاع به شماره351/94  
ثبت گرديده و به دادرســى به تاريخ 94/9/29 ســاعت 3 تعيين گرديده 
است. عليهذا چون خوانده مجهول المكان داراى آدرس و نشانى معينى 
نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور شــورا برابر ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب يك بار در روزنامه هاى رسمى كثيراالنتشار 
محلى آگهى مى شود و به خوانده اخطار مى گردد كه با نشر آگهى ظرف 
مدت يك ماه به دبيرخانه شورا مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در جلسه دادرسى تعيين شده حضور 
يابد. بديهى است در صورت عدم حضور شــورا به خواسته رسيدگى 
نموده تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود. م الف 3163 دفتر شعبه سوم 

شوراى حل اختالف نجف آباد
حصر وراثت

8/254 آقاى عليرضا ســلطانى داراى شناسنامه شــماره 86 به شرح 
دادخواســت به كالســة 210/94 شــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى 
اختالف تيران  از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان معصومه دادخواه تهرانى بشناسنامه 
71 در تاريخ 1392/6/6 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عليرضا سلطانى ش.ش 86. 
2- حميدرضا سلطانى ش.ش 398 به عنوان فرزندان ذكور متوفى 3- مينا 
سلطانى ش.ش 1080068041 به عنوان فرزندان اناث متوفى 4- مسيب 
سلطانى ش.ش 19 به عنوان همسر متوفى 5- زهرا نادرى تهرانى ش.ش 
37 به عنوان مادر متفوى 6- ابوالقاسم دادخواه تهرانى ش.ش 3674 به 
عنوان پدر متوفى و به غير از نامبردگان متوفى ورثه ديگرى ندارد. اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف 283 شعبه اول حقوقى و حسبى حل اختالف تيران 
مزايده اموال غير منقول 

8/444 اجراى احكام شــعبه 14 دادگاه حقوقى اصفهــان در نظر دارد 
در پرونده كالســه 940077 ج 14 لــه روزبه عبدى با وكالت شــراره 
شوق و عليه ســلمان كوهى به نشــانى اصفهان، چهارباغ باال، خيابان 
هفت دســت، كوى كاج، ســاختمان 17، طبقــه 5، به خواســته مطالبه 

مبلــغ 11/566/044/236 ريال بابت اصل خواســته و خســارات مبلغ 
400/000/000 ريال بابت حق االجراى دولتى جلسه مزايده اى در روز 
شنبه مورخ 1394/8/30 ســاعت 10 الى 10/30 در محل اجراى احكام 
شــعبه 14 حقوقى اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت 200 متر بعد 
از ســاختمان مركزى، به سمت شيخ صدوق، ســاختمان اجراى احكام 
حقوقى، طبقه 3 واحد 6 برقرار نمايد. در اين خصوص مال مورد مزايده 
عبارت اســت از ششــدانگ پالك ثبتى 2063/58 واقع در بخش 4 ثبت 
اصفهان به آدرس اصفهان، خيابان شريف واقفى، مقابل بانك ملى، كوچه 
بهزاد، مجتمع ياس، طبقه 5 به نام شــخص ثالث آقاى حسين شاهزيدى 
به آدرس: اصفهان، خيابان شريف واقفى، مقابل بانك ملى، كوچه بهزاد، 
مجتمع ياس، طبقه 5 كه در قبال بدهى محكوم عليه معرفى نموده اســت 
ملك فوق طبق نظر كارشناس دادگسترى عبارت است يك باب آپارتمان 
به مساحت 260/5 متر مربع در طبقه 5 و مشخصات ساختمانى اسكلت 
بتنى، ســقف تيرچه بلوك، كف ســراميك، ديوارهاى تركيبى از اندود 
گچ كارى، نقاشــى و كاغذ ديوارى، پنجره هاى آلومينيومى شيشه خور 
دو جداره و درب هاى داخلى چوبى و ســرويس آشــپزخانه به همراه 
آشپزخانه دوم كاشى كارى شده و سراميك شده با كابينت mdf و نماى 
خارجى تركيب سنگ و آجر و داراى انشعابات آب و فاضالب، برق، گاز، 
تلفن مى باشد. اين آپارتمان داراى ســه اتاق خواب و دو واحد پاركينگ 
كه هر دو در زيرزمين تعبيه شده اند به انضمام يك باب انبارى به متراژ 
حدودا 6 متر مربع در زير زمين مى باشد و همچنين داراى قدرالسهم از 
عرصه و ساير مشاعات مى باشد و همچنين داراى نماى شمالى از سمت 
خيابان شريف واقفى نيز مى باشد قدمت ملك يكسال مى باشد و تاريخ 
پايان كار طبق اعالم شــهردارى تاريخ 93/1/31 مى باشدلذا با توجه به 
موارد فوق ارزش ششدانگ ملك فوق بر مبناى قيمت هر متر مربع چهل و 
پنج ميليون ريال جمعا به مبلغ 11/720/000/000 ريال ارزيابى گرديده 
اســت و طالبين خريد مى توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده از ملك فوق 
واقع در آدرس اعالمى بازديد نمايد. كسانى حق شركت در جلسه مزايده 
را دارند كه حداقل 10 درصد از مبلغ مزايده را به همراه داشــته باشند. 
برنده مزايده فردى اســت كه باالترين قيمت را ارائه دهد. م الف 20754 

اجراى احكام شعبه 14 حقوقى اصفهان 
ابالغ

8/256 شــماره ابالغنامــه: 9410100351205547 شــماره پرونده: 
9409980351200460 شــماره بايگانى شــعبه: 940516 مشخصات 
ابالغ شونده حقيقى: اشكان حيدرى سورشجانى فرزند فرهاد به نشانى 
خ آل محمد، ك بوســتان پ 57 تاريخ حضور: 1394/9/14 شنبه ساعت 
12:00 محل حضور اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان 
دادگسترى كل استان اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 425 علت حضور: در 
خصوص دعوى كامران طفالن آب به طرفيت شــما در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد ضمنا به پيوست نسخه ثانى 
دادخواست و ضمايم ارســال مى گردد. م الف 21892 شعبه 12 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت دادرسى

8/261 خواهان على رفاهيتى دادخواســتى به خواســته الزام خوانده 
پنج ميليون تومان به طرفيت خوانده محســن اعتدالى به شــوراى حل 
اختالف شعبه 12 شهرستان نجف آباد تســليم نموده كه پس از ارجاع 
به شــماره470/94 ثبت گرديده و وقت دادرســى به تاريخ94/09/23 
ســاعت3/5عصر تعيين گرديــده عليهذا چون خوانــده مجهول المكان 
داراى آدرس و نشانى معين نمى باشــد به تقاضاى خواهان به دستور 
شورا برابر ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يكبار دريكى از 

روزنامه هاى رســمى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشــود و به خوانده 
اخطار ميگردد كه با نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه شورا 
مراجعه و نســبت به دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم اقدام 
نمايد و در جلســه دادرســى 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:3161 شعبه 12حقوقى شوراى حل اختالف نجف 

آباد
حصر وراثت

8/258 آقاى نعمت اله هاشم زاده  داراى شناســنامه شماره 6  به شرح 
دادخواست به كالسة 710/94  از اين شــورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان الهه هاشم زاده شورجه  
بشناســنامه 29625 در تاريخ 94/06/31 اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1- حميد 
مجرايى كد ملــى 1080639322 فرزند 2- حســن مجرائى ش ش 307 
همســر 3- فرخنده محنت كش ش ش 25مادر4-نعمت اله هاشمى زاده 
شورجه ش ش 6 پدر والغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را دريك نوبــت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك 
ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 3195 رئيس 

شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

8/259 آقاى محمد رضا بار فروش داراى شناســنامه شماره 2099  به 
شرح دادخواســت به كالسة 705/94  از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان حســين بار 
فروش يانچشمه بشناسنامه 1586 در تاريخ 86/08/18 اقامتگاه دائمى 
خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1- محمد رضا بــار فروش يانچشــمه ش ش 2099 2- عليرضا بار 
فروش يانچشمه ش ش 8 3- عبدالرضا بار فروش ش ش 3303 (فرزندان 
متوفى)متوفى بــه جز نامبردگان ورثــه ديگرى ندارد واينــك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامــه از متوفى نزد او باشــد از 
تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظــرف يك مــاه به شــورا تقديــم دارد
 واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 3193 رئيس شعبه 14 شوراى حل 

اختالف نجف آباد 
حصر وراثت

8/260 خانــم فاطمه عبــاس پــور داراى شناســنامه شــماره 24  به 
شرح دادخواست به كالســة 706/94 از اين شــورا درخواست گواهى 
حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابوالقاســم 
عباســى پور نجف آبادى بشناســنامه 14574 در تاريــخ 60/07/14 
اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1- رقيه عباس پــور ش ش4 2-فاطمــه عباس پور 
نجف آبــادى ش ش 24 3-معصومــه عباس پور نجــف آبادى ش ش 
20048(فرزندان متوفــى) 4-خديجه بيگم عباس پــور نجف آبادى ش 
ش 14575(همســر متوفى) متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد 
واينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد
 او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 3192 رئيس شعبه 14 شوراى حل 

اختالف نجف آباد 
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ــت: ماموران ــز گف ــت نطن ــط  زيس ــت محي ــت اداره حفاظ سرپرس
ــف را در  ــكارچى متخل ــز، ش ــت نطن ــط زيس ــت محي يگان حفاظ

منطقه ممنوعه كركس دستگير كردند.
ــف در دامنه كركس ــكار چى متخل ــتگيرى ش مهدى صادقى، از دس

ــت اين اداره، در  ــت: مأموران يگان حفاظت محيط  زيس خبر داد و گف
ــدند  ــده كركس موفق ش ــت و كنترل از منطقه حفاظت ش زمان گش
ــتگيرى كنند. ــكار، شناسايى و دس ــكارچى متخلف را به همراه ش ش

ــلحه شكارى  ــده؛ يك قبضه اس ــتگير ش ــكارچى دس وى گفت: از ش
دولول ساچمه زنى و مقدار 21 فشنگ و يك دستگاه فلزياب كشف و 
ــت نطنز افزود: پرونده به همراه  ضبط شد.سرپرست اداره محيط  زيس
فرد متخلف جهت سير مراحل قانونى تحويل مراجع قضايى داده شد.

ــده كركس نطنز با 114 هزار هكتار وسعت يكى از  منطقه حفاظت ش
ــتان اصفهان است كه از  زيباترين و بكرترين مناطق حيات وحش اس
گونه هاى جانورى مختلفى برخوردار است.انواع جانوران وحشى اعم از 
خزندگان، پرندگان و پستاندارانى نظير كل و بز، قوچ و ميش وحشى، 
ــغال، روباه، كفتار، گربه وحشى،  آهو، گراز (خوك وحشى)، گرگ، ش
پلنگ، تشى، پايكا و غيره در منطفه حفاظت شده كركس وجود دارد.

ــكار جانوران وحشى  ــكار و صيد، شروع به ش طبق ماده 15 قانون ش
برخالف مقررات اين قانون قابل تعقيب و مجازات هست.

ــور با  ــتين بار در كش ــت: براى نخس ــان، گف ــت فرماندارى كاش سرپرس
ــا  ــر ب ــنايى معاب ــاى روش ــزار چراغ ه ــش از 50 ه ــى بي جايگزين
ــدا كرده و  ــف كاهش پي ــرق نزديك به نص ــاى LED، مصرف ب چراغ ه

آلودگى هاى نورى مرتفع مى شود.
ــترك مديران ــه مش ــريح مصوبات جلس ــا تش ــان، ب ــا مؤمني  حميدرض

ــده  ــرى نماين ــا پيگي ــه ب ــرو ك ــر ني ــا وزي ــتان ب ــرق دو شهرس  آب و ب
ــرد: توجه  ــد، اظهار ك ــكيل ش ــالمى تش ــوراى اس ــردم در مجلس ش م
ــى كامو در  ــداث رصدخانه مل ــن اح ــرژى و همچني ــرف بهينه ان به مص
ــتان ــد شهرس ــت ارش ــراى مديري ــرورت را ب ــن ض ــان اي ــه كاش منطق
ــش ــرق و كاه ــرف ب ــى در مص ــراى صرفه جوي ــا ب ــرد ت ــاب ك ايج

 آلودگى نورى هواى منطقه اقدام كنيم.وى با بيان اين كه اين پروژه تا كنون 
پيشرفت خوب و قابل قبولى داشته است، تأكيد كرد: رصدخانه ملى كامو 
يك فرصت علمى و تحقيقاتى كم نظير براى كشور و منطقه كاشان است كه

ــده  ــى آن نهايى ش ــات اجراي ــا زودتر عملي ــم ت ــت كمك كني  الزم اس
ــاى معابر  ــه وى، تغيير چراغ ه ــه گفت ــرار گيرد.ب ــورد بهره بردارى ق و م
شهرستان كاشان در راستاى كاهش آلودگى نورى شب هاى منطقه است 

كه در كنار آن صرفه جويى قابل قبولى در مصرف برق نيز دارد.
ــى از طريق  ــرد: ظرفيت قانون ــان، تصريح ك ــت فرماندارى كاش سرپرس
ــن امكان  ــن وزارت نيرو اي ــالمى و همچني ــوراى اس مصوبات مجلس ش
ــتفاده از قابليت هاى  ــا اس ــروژه ب ــى پ ــه منابع مال ــد ك ــم مى كن را فراه
ــل صرفه جويى ــت آن از مح ــده و پرداخ ــق ش ــى محق ــش خصوص بخ

 ايجاد شده با ضمانت هاى دولتى تأمين گردد.
ــان و همچنين  ــده رود به كاش ــت نهايى آب زاين ــان تكميل ظرفي مؤمني
ــتان را از ديگر  ــانى در شهرس ــبكه هاى آب رس ــار تكميل ش تأمين اعتب
ــن كه منطقه  ــا توجه به اي ــد: ب ــه ذكر كرد و يادآور ش مصوبات اين جلس
ــت از ــهروندان در تنگنا اس ــرب ش ــن آب ش ــوص تأمي ــان در خص كاش
ــت نهايى ــدن ظرفي ــراى محقق ش ــد تا ب ــت ش ــر محترم درخواس  وزي

 پروژه زاينده رود مساعدت كنند.

با نصب 50 هزار چراغ كم مصرف در معابر كاشان 
صورت گرفت؛

صرفه جويى 50 درصدى مصرف برق
 در كاشان

سرپرست اداره حفاظت محيط  زيست نطنز؛
دستگيرى شكارچى متخلف، 
در منطقه شكار ممنوع كركس

فرماندار شهرضا گفت: بايستى يك نمايندگى حمل ونقل 
از استان در شهرضا ايجاد شود تا رانندگان مجبور نباشند 

به اصفهان مراجعه كنند.
ــوراى ترافيك شهرستان  ــه ش ــن گالبى، در جلس  محس
ــات خوبى  ــته اقدام ــاه گذش ــه در 5 م ــن ك ــان اي با بي
ــت:  ــت، گف ــده  اس ــام ش ــتان انج ــطح شهرس در س
شوراى ترافيك وظايف مهمى از جمله رسيدگى به مبلمان 
شهرى، مسايل ترافيكى، ايمنى، عمرانى و خدماتى دارد 
ــتن مصوبات اكتفا كرد؛ اين  و در نتيجه نبايد تنها به نوش

مصوبات نياز به پيگيرى و اجرا دارند.
ــرى ترافيك را يكى  ــاى پايش تصوي وى نصب دوربين ه
ــتان خواند و اظهار كرد:  از اقدامات مهم مورد نياز شهرس
ــميه به دوربرگردان نياز به كارشناسى  تبديل چهارراه س
دقيق دارد؛ مردم طرح ها را با جديت پيگيرى مى كنند و لذا 

نبايد با شكست روبه رو شوند.
ــكيل ــزوم تش ــه ل ــاره ب ــا اش ــهرضا ب ــدار ش فرمان
ــن  ــرد: در اي ــح ك ــهرضا، تصري ــهرى ش ــه ش كميت
ــود، ــكيل مى ش ــهردارى تش ــه با محوريت ش كميته ك
ــن  ــتان و همچني ــاى اس ــل پايانه ه اداره حمل ونق

ــكالت حوزه  ــا مش ــد ت ــدا كنن ــور پي ــور بايد حض راه
ــى  ــك طرح كارشناس ــتان در قالب ي ــك شهرس ترافي
ــور حض ــه  ب ــاره  اش ــا  ب ــود.گالبى  ش ــى  بررس

ــز ترميم  ــش فرهنگى و ني ــان در بخ ــهردارى اصفه  ش
ــهرضا  ــهردارى ش ــهر، گفت: ش ــن ش ــى اي ــار تاريخ آث
ــراث ورود پيدا  ــى و مي ــاى فرهنگ ــد در حوزه ه ــز باي ني
ــد. ــته باش ــل داش ــتان تعام ــا ادارات شهرس ــد و ب كن
ــكل دارد، ــهرضا مش ــازى ش ــان اينكه شهرس ــا بي وى ب

ــزى  ــه چي ــع در جامع ــى مواق ــرد: بعض ــار ك  اظه
ــا  ــت ام ــى اس ــرعت كاه، غيرقانون ــود، س ــرف مى ش ع
ــته  ــى الزم را نداش ــده اثربخش ــوارد بازدارن ــون م چ
ــه در  ــده ايم ك ــرعت كاه ش ــاد س ــه ايج ــور ب مجب
ــن  ــود. اي ــه مى ش ــبب حادث ــود س ــوارد خ ــى م بعض
ــوده مى شود و  ــت مدتى فرس ــرعت كاه ها بعد از گذش س
ــهرضا با  ــدار ش ــهر مى دهد.فرمان ــه ش ــدى ب ــره ب منظ
ــه كردن  ــروژه 6 خط ــت پ ــاز نخس ــام ف ــاره به اتم اش
ــنايى  ــح كرد: روش ــان، تصري ــه اصفه ــهرضا ب محور ش
ــت و  ــال انجام اس ــان در ح ــه اصفه ــهرضا ب ــور ش مح
ــب  ــال نص ــذف و در ح ــا ح ــز گاردريل ه ــار ني در مهي

ــت ــاز نخس ــزود: ف ــتيم.گالبى اف ــى هس نيوجرس
ــهرضا به اصفهان تا امامزاده انجام   6 خطه كردن محور ش
شده  است و فازهاى بعدى آن در حال انجام مناقصه است.

ــازى ورودى هاى شهرضا، بيان  وى با اشاره به لزوم زيباس
ــازى ها  ــهر، تريلرس  كرد: در ابتدا و انتهاى ورودى هاى ش
ــوند، كمربندى شهرضا نيز  هستند كه بايد ساماندهى ش
نياز به كنارگذر دارد كه بايد اقدامات الزم در اين زمينه ها 

توسط شهردارى صورت بگيرد.
ــادى از  ــد زي ــه درص ــان اينك ــا بي ــهرضا ب ــدار ش فرمان
ــت،  ــش حمل ونقل اس ــتان در بخ ــتغال اين شهرس اش
ــهرهايى است كه  ــهرضا يكى از ش ــتان ش گفت: شهرس
ــر كرد ، ــروش تريل ــالم ف ــزل اع ــودرو دي ــى كه خ زمان

ــتان  ــام مى كنند.گالبى ادامه داد: شهرس 450 نفر ثبت ن
ــت كه شمال و جنوب را  شهرضا شاهراه طاليى كشور اس
به هم پيوند مى دهد اما متأسفانه فاقد نمايندگى حمل ونقل 
ــل وجود ــرد: به دلي ــان ك ــت.وى در پايان خاطر نش اس

ــت و بنابراين  ــهرضا تردد بسيار زياد اس  5 دانشگاه در ش
ــر حمل ونقل در آن به  ضرورت ايجاد يك نمايندگى دفت

شدت احساس مى شود.

ابالغ وقت رسيدگى
8/265 خواهان محمد سلجوقى دادخواستى به خواسته الزام خوانده فك پالك 
به طرفيت خوانده عبدالكريم خراســانى به شوراى حل اختالف شعبه سوم 
شهرستان نجف آباد تســليم نموده كه پس از ارجاع به شماره 352/94 ثبت 
گرديده و به دادرسى به تاريخ 94/9/29 ســاعت 3/15 تعيين گرديده است. 
عليهذا چون خوانده مجهول المكان داراى آدرس و نشانى معينى نمى باشد 
به تقاضاى خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب يك بار در روزنامه هاى رسمى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و به 
خوانده اخطار مى گردد كه با نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به دبيرخانه شورا 
مراجعه و نسبت به دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم اقدام نمايد و در 
جلسه دادرسى تعيين شده حضور يابد. بديهى است در صورت عدم حضور 
شورا به خواسته رسيدگى نموده تصميم شايسته اتخاذ خواهد نمود. م الف 

3164 دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف نجف آباد
احضار متهم

شــماره   9410113732101618 نامــه:  شــماره   8 /266
پرونده:9409983732101126  شــماره بايگانى شــعبه: 941205 نظر به 
اينكه در پرونده كالسه 941205 داديارى شــعبه دوم دادسراى شهرستان 
نجف آباد با عنايت به شــكايت خانم زهرا فريدنى زاده و محتويات پرونده 
وكپى مصدق ســند نكاح و شــهادت شــهود و تحقيقات معموله آقاى اكبر 
اسكندرى ريزى فرزند عليرضا متهم است به ترك انفاق با توجه به اينكه متهم 
مجهول المكان مى باشد لذا مراتب فوق وفق ماده 115 قانون آيين دادرسى يك 
نوبت آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا بدين وسيله به متهم 
ابالغ گردد در روز چهارشــنبه مورخ 94/9/25 ساعت 8/30 جهت رسيدگى 
به اتهام خود در شــعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
نجف آباد حاضر شود در صورت عدم حضور و ارايه اليحه اقدام به صدور 
تصميم خواهد گرديد. م الف 3182 داديارى شعبه دوم دادسراى شهرستان 

نجف آباد 
ابالغ وقت رسيدگى نسخه ثانى دادخواست و ضمائم

8/267 آقاى على صابرى دادخواستى به طرفيت سامان فتاح زاده به خواسته 
مطالبه تقديم كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاع و به كالسه 496/94 ح/ش 
ثبت گرديده است نظر به اينكه خوانده فوق الذكر مجهول المكان اعالم گرديده 
است مراتب حسب درخواســت خواهان و موافقت شورا به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب يك مرتبه در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار و از خوانده فوق دعوت مى گردد كه در جلسه رسيدگى 
روز دوشنبه مورخ 94/9/16 ساعت 3/15 جهت رسيدگى حاضر شوند. واال 
نسخه ثانى دادخواستى و ضمائم و وقت رسيدگى ابالغ شده محسوب و از 
طرف شورا تصميم قانونى اتخاد خواهد شد. م الف 3190 دبير شوراى حل 

اختالف يزدانشهر – شعبه چهارم مجتمع شماره يك نجف آباد
حصر وراثت

8/270 خانــم رقيــه آقايارلو داراى شناســنامه شــماره 1068 به شــرح 
دادخواست به كالسة 244/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان كرم آقايارلو بشناســنامه 13 در 
تاريخ 1392/03/31 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1- حكيمه آقايارلو فرزند كرم ش.ش 554 ت. 
ت1342 صادره از اروميــه (دختر متوفى) 2- ســكينه آقايارلو فرزند كرم 
ش.ش 517 ت. ت1351 صادره از لنجــان (دختر متوفى) 3- فاطمه آقايارلو 
فرزند كــرم ش.ش 176 ت. ت 1353 صادره از فالورجــان (دختر متوفى) 
4- رقيه آقايارلو فرزند كــرم ش.ش  1068 ت. ت 1359 صــادره از لنجان 
(دختر متوفى) 5- يحيى آقايارى فرزند كــرم ش.ش 4 ت. ت 1334 صادره 
از اروميه (پسر متوفى) 6- گل بســتى دانا فرزند امامعلى ش.ش 149 ت. ت 

1325 صادره از مهاباد (همسر متوفى) والغير متوفى به جز نامبردگان ورثه 
ديگرى ندارد واينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از متوفى 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 
واال گواهى صادر خواهد شــد. م الف 859 رئيس شعبه 15 حقوقى شوراى 

حل اختالف لنجان 
ابالغ راى

8/271 شــماره دادنامــه: 9409970350100322 شــماره پرونــده: 
9309980350100668 شــماره بايگانى شــعبه: 930756 خواهان: آقاى 
سيامك خليلى به نشانى اصفهان، خ امام خمينى، مادى پرتمان، (ش مفتح)، بن 
الله، طبقه دوم. خوانده: آقاى عليرضا موثقى مجهول المكان خواسته: مطالبه 
وجه چك دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و با اعالم ختم دادرسى بشرح 
ذيل انشاء راى مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى سيامك خليلى 
به طرفيت آقاى عليرضا موثقى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 90/000/000 
ريال بابت وجه يك فقره چك به شماره 449969 مورخ 93/1/25 به انضمام 
خسارت هزينه دادرسى و تاخير تاديه به شــرح دادخواست تقديمى دادگاه 
با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه دادخواســت تقديمى و رونوشــت 
مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت صــادره از بانك محال عليه و نظر به 
اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونى وقت دادرســى در جلسه دادگاه حاضر 
نگرديده و دفاعى به عمل نياورده و دليلى كه حاكى از برائت ذمه خويش باشد 
ابراز ننموده و مستندات ابرازى خواهان مصون از ايراد و اعتراض مانده و با 
توجه به بقاء اصول اسناد در يد خواهان كه حاكى از اشتغال ذمه خوانده دارد 
دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 519، 198، 194 آيين 
دادرسى مدنى و مواد 315، 249، 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقى 
ماده 2 قانون اصالحى صدور چك و استفساريه مجمع تشخيص مصلحت 
نظام حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته بانضمام خسارت تاخير تاديه و ارزش واقعى وجه چك بر مبناى نرخ 
تورم از تاريخ چك تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمى بانك مركزى 
جمهمورى اسالمى كه پس از محاسبه از طريق اجراى احكام مدنى به حيطه 
وصول در خواهد آمد و پرداخت كليه خسارات دادرسى وفق مقررات در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد نظر 
خواهى در دادگاه تجديد نظر مر كز اســتان مى باشد. م الف 19913 دادرس 

شعبه اول دادگاه حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

8/272 شــماره دادنامــه: 9409970352900926 شــماره پرونــده: 
9409980365800538 شــماره بايگانى شــعبه: 940462 متهم: آقاى اكبر 
شياسى سرداب سفلى فرزند حسن به نشانى شهرستان اصفهان، خ زينبيه، 
خ عمان ســامانى، كوچه لقمان، كوچــه ميالد، بن بســت اول. اتهام: حمل و 
نگهدارى ميزان 100 سى سى مشروب الكل. دادگاه پس از بررسى اوراق و 
محتويات پرونده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند قادر متعال 
و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: بزهكارى آقاى 
اكبر شياسى سرداب ســفلى داير بر نگهدارى 100 سى سى مشروب الكلى 
دست ســاز با توجه به اوراق و محتويات پرونده تحقيقات انجام شده كيفر 
خواســت صادره و عدم حضور نامبرده جهت دفاع از اتهام وارده عليرغم 
احضار محرز مى باشــد و فلذا بــا اختيار حاصل از مــاده 406 قانون آيين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و با اســتناد به ماده 
702 قانون تعزيرات حكم بر محكوميت نامبرده به تحمل شش ماه حبس و 50 
ضربه شــالق تعزيرى و پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال جزاى نقدى در حق 
صندوق دولت صادر و اعالم مى گردد راى صادره غيابى بوده و ظرف مدت 

بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مدت بيست روز 
پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى در محاكم تجديد نظر استان مى باشد. م 
الف 19887 رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 اصفهان (103 جزايى سابق) 

ابالغ راى
8/273 شــماره دادنامــه: 9409970353800746 شــماره پرونــده: 
9309983634900431 شماره بايگانى شعبه: 940341 شاكى: آقاى مهدى 
شاه نظرى فرزند حسين به نشانى خمينى شــهر درچه خ ش بهشتى ك 16 
نارون بن بست نايب. متهمين: 1- آقاى حسن حفيظى به نشانى خمينى شهر 
درچه خيابان شهيد بهشــتى كوچه 16 نارون بن بســت نايب فعال مجهول 
المكان 2- آقاى على پناهى فرزند قاسم به نشانى خمينى شهر درچه خيابان 
زاينده رود كوچه حاشيه پارك زاينده رود روبروى درب پارك فعال مجهول 
المكان اتهام ها:1- توهين 2- ايراد ضرب و جرح عمدى 3- سرقت گردشكار 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايــد. راى دادگاه: در خصــوص اتهام آقايان 
1- على پناهى 2- حسن حفيظى هر دو نفر مجهول المكان دائر بر ايراد ضرب 
و جرح عمدى نسبت به آقاى مهدى شــاه نظرى نظر به شكايت مطروحه و 
گواهى پزشكى قانونى و اظهارات مطلع و متوارى بودن متهمين اتهام انتسابى 
را محرز و مسلم دانسته و مســتندا به مواد 462 و 559 و 581 و 709 و 714 
قانون مجازات اسالمى حكم بر محكوميت متهمين به طور مساوى به پرداخت 
مبلغ ســه درصد ديه كامل بابت داميه ابروى چپ و جوشگاه آن و پرداخت 
مبلغ دو و نيم درصد ديه كامل بابت كنده شدن ده درصد موى ابروى چپ و 
پرداخت مبلغ يازده درصد ديه كامل بابت ســياه شدگى اطراف چشم چپ و 
ارش تورم شديد اطراف چشــم چپ در حق آقاى مهدى شاه نظرى صادر و 
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همين دادگاه مى باشد. م الف 19889 رئيس شعبه 112 دادگاه كيفرى دو 

شهر اصفهان 
ابالغ راى

9409970354000909 شــماره پرونــده  8/274شــماره دادنامــه :
:9409980360100432 شــماره بايگانى:940512 شاكى: آقاى سيد مهدى 
رضيان فرزند سيد محمد به نشانى شهرستان اصفهان خ فروغى ك شماره 
13 ك ش ابطحى انتهاى بن واحد 4 متهم: آقــاى كيوان اصفهانى زاده فرزند 
غدير على به نشانى شهرســتان اصفهان خ امام خمينى حد فاصل چهارراه 
شريف و خانه اصفهان جنب نمايشگاه اكواريم دنياى آبى و نمايشگاه زمرد 
اتهام: دخالت يا تصرف در اشياء و اموالى كه توسط مقامات ذى صالح توقيف 
شده دادگاه پس از بررسى اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسى را اعالم 
و با استعانت از خداوند قادر متعال و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. راى دادگاه در خصوص اتهام آقاى كيوان اصفهانى زاده حسين پور 
فرزند غدير على مبنى بر دخالت در اموال توقيف شــده توسط شعبه يازده 
اجراى احكام حقوقى اصفهان موضوع كيفرخواست صادره از دادسرا دادگاه 
با توجه به شكايت شاكى به نام آقاى سيد مهدى رضيان فرزند سيد محمد و 
گزارش مرجع انظامى و اظهارات شاهد و اظهارات مطلعين و با توجه به ساير 
محتويات پرونده بزه انتسابى به نامبرده محرز و مسلم است فلذا دادگاه به 
استناد ماده 663 قانون مجازات اسالمى مصوب 1375 متهم را به تحمل 10 
ماه حبس تعزيرى با احتساب ايام بازداشت قبلى احتمالى محكوم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
اين مرجع و سپس ظرف مهلت بيســت روز قابل اعتراض در دادگاه محترم 
تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. م الف 19893 رئيس شعبه 114 دادگاه 

كفرى دو اصفهان 
ابالغ راى

8/275 كالسه پرونده 94-201 ش ح /9 شماره دادنامه 844-94/5/31 مرجع 

رسيدگى شعبه نهم شوراى حل اختالف اصفهان خواهان: آقاى سيد محمد 
كريم عظيمى آدرس فارس آباده خيابــان مولوى پالك 38 وكيل خانم مريم 
حسينى ده عرب به نشــانى فارس آباده خيابان امام روبه روى بنياد شهيد 
طبقه فوقانى دفتر وكالت خواندگان: 1- آقاى على توكلى به نشانى اصفهان 
فلكه شهدا ابتداى خ ابن سينا پالك 48 دفتر نمايندگى ايزوگام شرق 2- آقاى 
جواد حجازى مجهول المكان خواسته: الزام خواندگان به انتقال سند رسمى 
3 دانگ باقيمانــده از پالك ثبتى 14874/4494 واقــع در بخش 5 اصفهان به 
انضمام كليه هزينه هاى دادرسى مقوم به 40/000/000 ريال گردشكار: پس 
از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طى تشريفات قانونى 
و اخذ نظريه مشورتى اعضاء قاضى شورا ختم رسيدگى را اعالم و به شرح 
زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى قاضى شورا در خصوص دعوى 
خانم مريم حسينى ده عرب به وكالت از آقاى ســيد محمد كريم فرزند سيد 
على به طرفيت خواندگان 1- آقاى على توكلى فرزند عباسعلى 2- آقاى جواد 
حجازى فرزند سيد محمد به خواســته الزام خواندگان به انتقال سند رسمى 
سه دانگ پالك ثبتى 14874/4494 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان به انضمام 
مطلق خســارات قانونى مقوم به چهل ميليون ريال با توجه قرارداد فروش 
يك واحد مسكونى آپارتمان به شــماره 722-19 مورخ 74/1/23 كه امضاء 
خواندگان در ذيل آن وجود دارد و اظهارات وكيل خواهان در جلسه رسيدگى 
مبنى بر اينكه موكل طى قرارداد ابرازى يكدستگاه آپارتمان مسكونى از هيات 
امناء مجتمع مسكونى آپارتمانى كارگاه 19 شركت خانه سازى آذربايجان 
خريدارى نموده و ليكن عليرغم پرداخت كل ثمن معامله فقط سه دانگ آن به 
موكل انتقال رسمى داده شده است. و اظهارات خوانده رديف اول در جلسه 
رسيدگى مبنى بر اينكه اين جانب و خوانده رديف دوم نمايندگان مورد اعتماد 
اعضاء انتخاب شديم و موظف گرديد پس از تسويه حساب توسط اعضاء و 
خريداران نسبت به انتقال سند مالكيت اقدام نمائيم و با توجه به تسويه حساب 
انجام شده از سوى خواهان اينجانب سه دانگ از مورد معامله را به نامبرده 
انتقال رسمى داده ام و مورد معامله تحويل خواهان داده شده است و اينكه 
خوانده رديف دوم على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته 
و اليحه اى نيز ارائه ننموده است و فرم تقاضا حساب ساختمان و خدمات و 
معرفى به هيات واگذارى به شماره 119/722/1 ح مورخ 79/8/5 ارائه شده 
توسط وكيل خواهان و پاسخ استعالم انجام شــده از اداره كل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان طى نامه شــماره 94440164303243 مورخ 94/2/9 
كه داللت بر مالكيت خوانده رديف دوم نسبت به سه دانگ از پالك ثبتى مورد 
ادعا دارد و تطبيق پالك ثبتى با محل مورد ادعا و معاينه محل طى كارشناسى 
انجام شده كه حاكى از تطبيق پالك ثبتى با محل مورد ادعا دارد. لذا شورا با 
عنايت به جميع محتويات پرونده با اســتناد به مواد 10 و 219 و 220 و 223 
قانون مدنى و 198 و 519 قانون آئين دادرســى مدنى حكــم بر محكوميت 
خوانده رديف دوم به حضور در دفتر اســناد رســمى و انتقال سند رسمى 
ســه دانگ از پالك 14874/4494 مفروز و مجزى شده  از 4156 قطعه 63 به 
نام خواهان و پرداخت دويست و شــصت هزار ريال بابت هزينه دادرسى و 
هزينه نشــر آگهى طبق تعرفه و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه كانون وكال در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و در خصــوص خوانده رديف اول با 
توجه به انتقال سند به ميزان مالكيت با اســتناد به بند 4 ماده 84 قانون آيين 
دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر مى گردد راى صادره نسبت به خوانده 
رديف اول حضورى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى 
در محاكم عمومــى حقوقــى اصفهان مى باشــد و در خصــوص خوانده 
رديــف دوم غيابى و ظــرف مــدت 20 روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى
 در همين شعبه مى باشــد. م الف 19884 شعبه 9 مجتمع شماره دو شوراى 

حل اختالف اصفهان 

در نطنزاتفاق افتاد؛
برخورد با هفت نانوايى به دليل كم فروشى
ــز از برخورد با  ــتان نطن ــت، معدن و تجارت شهرس رييس اداره صنع

هفت نانوايى به دليل كم فروشى در شهرستان نطنز خبر داد.
ــتان نطنز ــا هفت نانوايى متخلف در شهرس على نجاتيان، از برخود ب

ــر زده  ــى اين اداره به صورت س ــر داد و گفت: به همراه تيم بازرس  خب
ــتان،  ــرى از هرگونه تخلف در حوزه نان در شهرس و به منظور جلوگي
ــتان نموديم. ــطح شهرس ــى از واحدهاى نانوايى در س اقدام به بازرس

ــز اظهار كرد:  ــتان نطن ــت، معدن و تجارت شهرس رييس اداره صنع
ــده در واحدهاى نانوايى در سطح شهرستان  ــى هاى انجام ش با بررس
7 واحد به داليل مختلف كه بيشتر آن كم فروشى بود متخلف شناخته 
شدند.وى افزود: بر طبق مقررات با  واحدهاى متخلف برخورد خواهد 
ــكيل پرونده به اداره تعزيرات حكومتى  ــد و به همين منظور با تش ش

شهرستان نطنز معرفى خواهند شد.
نجاتيان، از شهروندان در سطح شهرستان خواست در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف در اين حوزه مراتب را به ستاد خبرى 124 گزارش كنند.

فرماندار شهرضا خواستار شد؛

ضـرورت ايجاد نمايندگى حمل ونقل 
در شهـرضا

ــتقيم و دستورالعملى  فرماندار تيران و كرون، گفت: تغيير در فرهنگ با كار مس
ــت. ــالمى كار بلند مدت اس ــترش فرهنگ اس ــود، بلكه الزمه گس انجام نمى ش
ــران و كرون  ــتان تي ــوراى فرهنگ عمومى شهرس ــه ش على رحمانى، در جلس
ــاى ظريف حاوى  ــراى آق ــالمى ب ــاى رهبر معظم انقالب اس ــت: دع اظهار داش
ــفيران و ــور خارجه، س ــدار با وزير ام ــته در دي ــان روز گذش نكاتى بود كه ايش
ــوع و حمايت  ــن موض ــتند كه اي ــاره داش ــورمان اش ــولگرى هاى كش سركنس

ــت.وى افزود: ــت و دولت ايران اس ــحالى براى مل ــان از برجام موجب خوش ايش
 رهبر معظم انقالب اسالمى حمايت كامل و مراقب از اجراى دارند كه با وجود اين 
ــه در برجام وجود ندارد و نياز به انسجام  حمايت جايى براى انتقاد و ايجاد خدش
ــت.فرماندار تيران و كرون بيان داشت: براى  ــووالن اس و همدلى بين مردم و مس
برگزارى انتخاباتى منسجم و پرشكوه نياز به انسجام و يكپارچگى در كشور است 
كه در اين خصوص بايد همه كار و تالش و همت داشته و از تفرقه افكنى بپرهيزند.
ــتورالعملى و برخورد  ــت: فعاليت دس ــاره كرد و گف ــه مباحث فرهنگى اش وى ب
مستقيم در خصوص فرهنگ نامناسب است؛ زيرا منجر به نتايج منفى مى شود.
ــالمى در كشور ما سال هاى  رحمانى ادامه داد: بيگانگان براى تغيير فرهنگ اس
متوالى كار مى كنند تا اينكه بتوانند تغيير در فرهنگ اسالمى و انقالبى مردم ما 
ــه كارى، به نتايج مثبت  ــى خواهيم بدون تالش و برنام ايجاد كنند و چطور ما م

برسيم كه الزمه گسترش فرهنگ اسالمى، كار بلند مدت است.

فرماندار تيران و كرون:
تغيير در فرهنگ با دستورالعمل

 ايجاد نمى شود
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زبان خوراكى ها

دريچه بهداشت فردى

چاى، بعد ازآب يكي از ارزان ترين و پرطرفدارترين نوشيدني هاي جهان 
محسوب مي شود.

ــما آرامش  يك ليوان چاى داغ، بيش از هر چيز ديگرى مى تواند به ش
ــار از مواد طبيعى است كه براى سالمتى  ببخشد. همچنين چاى سرش
ــيدن چاى را  ــى از مزاياى كليدى نوش ــت. در اينجا برخ بدن مفيد اس

مطرح مى كنيم:
پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاى قلبى 

ــر ابتال  ــفيد خط ــياه و س ــه چاى س ــت ك ــان داده اس ــات نش تحقيق
ــاى، باعث  ــى دهد. چ ــى را كاهش م ــى و عروق ــارى هاى قلب به بيم
ــش خطر لخته  ــا و در نتيجه باعث كاه ــون در رگ ه بهبود جريان خ
ــيدان  ــار از آنتى اكس ــن سرش ــود. چاى همچني ــدن خون مى ش ش
ــگيرى از خطر ابتال به بيمارى هاى عروق كرونر  ــت كه باعث پيش اس

مى شود.
تقويت سيستم ايمنى بدن

ــى در بدن،  ــاى ايمن ــلول ه ــده ، س ــام ش ــه انج ــاس مطالع ــر اس ب
ــه قهوه مصرف  ــت كه روزان ــدگان چاى 5 برابر افرادى اس مصرف كنن
ــيدان است كه سبب تقويت  مى كنند. چاى سبز، سرشار از آنتى اكس
ــيعى از  ــدن را در برابر طيف وس ــود و ب ــى ش ــزم ايمنى بدن م مكاني

بيمارى هاى ويروسى و ميكروبى محافظت مى كند.
ضد سرطان 

چاى داراى خواص ضد سرطانى است. مطالعات بالينى نشان داده است 
كه آنتى اكسيدان موجود در چاى با راديكال هاى آزاد مبارزه مى كند و 
از سلول هاى سالم محافظت مى كند. راديكال هاى آزاد مسوول ايجاد 

بيمارى هاى مزمن مانند سرطان هستند.
كاهش وزن 

ــه چاى،  ــير يا قند ب ــدون افزودن ش ــور منظم ب ــيدن چاى به ط نوش
ــان داده است  ــاز بدن را افزايش مى دهد. مطالعات نش ــوخت و س س
ــما كمك مى كند تا 80 كالرى  نوشيدن 5 تا 7 ليوان چاى در روز به ش

بسوزانيد.
جلوگيرى از پوسيدگى دندان

ــيدگى دندان جلوگيرى مى كند؛  نوشيدن چاى به طور منظم از پوس
ــرورى براى  ــى ض ــواد معدن ــت و م ــد اس ــاوى فلوراي ــاى ح زيرا چ
ــيدان موجود در چاى  ــالمت دندان ها را دارد. همچنين آنتى اكس س

با بيمارى هاى لثه مبارزه مى كند.

ــان  ــنتى، آپانديس به عنوان عضوى غير ضرورى در بدن انس به طور س
شناخته مى شود. حتى نامش به گونه اى به زائد بودن آن  اشاره دارد. 

(آپانديس در زبان انگليسى به معناى ضميمه و پيوست است.)
ــت كه اندازه آن حدودا به اندازه نصف يك   آپانديس لوله اى باريك اس
مداد است كه به صورت جلوآمدگى در روده كور، در ابتداى روده بزرگ 
قرار دارد. چارلز داروين عقيده داشت اجداد ما نسبت به ما گياهان زبر 
(مانند سبوس گندم) بيشترى مى خوردند و به همين دليل به روده كور 

بزرگ ترى براى هضم آن  نياز داشتند. 
ــوده كه طى  ــدى از روده ب ــاى مفي ــس در ابتدا، فض ــن آپاندي بنابراي
ميليون ها سال فرگشت انسان و عدم استفاده از آن، به تدريج آب رفت و 

كوچك تر شد.
ــدنى ــادى برگ هضم ناش ــيار زي ــد كواال كه مقدار بس جانورانى مانن
مــى خورنــد، روده كـورى دو متـــرى دارنــد كـــه بخش عمــده 
آن را آپانـديسـى بزرگ تشكيل مى دهد. شكى وجود ندارد كه مى توان 
آپانديس را با عمل جراحى بريد و از بدن خارج كرد؛ بدون آنكه عواقب 

درازمدت مشهودى براى بيمار به دنبال داشته باشد.
توانايى گذراندن زندگى بدون يك چيز، به اين معنا نيست كه آن چيز 

كامال بى استفاده است. 
ــم  ــا ه ــتانــدار را بـ ــه روده 361 پس ــد ك ــات جديــ تحقيق
ــان مى دهــد كه 50 گونه مختلف و كامال  ــت، نش مقايسه كــرده اس

غيرمرتبط در بـدن خـود آپانـديس  دارند. 
ــل 32 بار  ــد حداق ــه آپانديس باي ــت ك ــه اين معنى اس ــاله ب اين مس
به طور مستقل فرگشت يافته باشد كه همين نشانگر آن است عملكرد 

مفيدى براى آن وجود داشته است.
ــمندان گمان مى كنند آپانديس به عنوان مخزنى  در حال حاضر دانش

اضطرارى براى پناه گيرى باكترى هاى روده اى انسان  عمل مى كند. 
دريچه باريك اين عضو و محل قرارگيرى خارج از مسير آن به اين معنى 

است كه عفونت هاى باكتريايى معموال وارد آن نمى شوند. 
ــام  ــهال تم ــون اس ــارى اى همچ ــه بيم ــس از آنك ــن پ (بنابراي
ــد، باكترى هاى مفيد  ــما خارج مى كن باكترى هاى مضر را از روده ش
ــما مجددا تكثير  مى توانند دوباره از آپانديس بيرون آمده و در روده ش

شوند.)

ــت از اهميت زيادى برخوردار است؛ چرا كه با وجود  امروزه مراقبت از پوس
ــترى  ــيب بيش ــت در معرض آس ــترس هاى روزانه، پوس آلودگى ها و اس
ــايش  قرار مى گيرد . اليه بردارى يكى از بهترين راه ها براى مبارزه با فرس
ــت. با اليه بردارى،  ــى از آرايش روزانه و فرايند پيرى اس ــتگى ناش و خس
سلول هاى مرده از سطح پوست برداشته شده و موجب درخشندگى پوست 
مى شود . براى اليه بردارى از اسكراب ها استفاده مى شود كه برخى از آنها 

هم به طور آماده موجود است .
قبل از استفاده، صورت را تميز كرده و بشوييد و در حالى كه صورت خيس 
است از اسكراب استفاده كنيد ، آن را روى صورت ماليده و با حركت دورانى 
ــورت را با آب  ــت و بعد ص ــاژ دهيد . معموال دو تا چهار دقيقه كافيس ماس

بشوييد.
ماست و گردو

ــت و  ــكراب خانگى اس ــر گونه اس ــبى براى ه ــت طبيعى پايه مناس ماس
ــن طور با  ــت، همي ــد باكتريايى و ضد قارچ آن اس ــه علت خواص ض اين ب
ــت  ــدن پوس ــيد الكتيك موجب صاف و نرم ش دارا بودن درصد باالى اس

خسته مى شود .
ــق غذاخورى گردوخرد شده را با يك  دو قاشق غذاخورى ماست و دو قاش
ــدت 15 دقيقه بگذاريد بماند . اين مخلوط  مخلوط كن تركيب كرده و به م
ــتفاده قرار گيرد، بنابراين اگر كمى از آن باقى ماند ،  بايد بالفاصله مورد اس
ــت مثل پاشنه پا امتحان  ــخت و سفت پوس مى توانيد آن را روى نواحى س

كنيد.
روغن زيتون و نمك دريايى

براى لمس حس تازگى، يك بخش نمك و يك بخش روغن زيتون را براى 
تهيه اين اسكراب ،به طور كامل مخلوط كنيد .

ــتيد، مى توانيد نمك را با شكر و يا  ــى هس ــت حساس اگر شما داراى پوس
شكرقهوه اى جايگزين كنيد. اين اسكراب همچنين آثار شگفتى روى كل 
بدن دارد ، كه در آن شما مى توانيد غلظت باالترى از نمك استفاده كنيد. 

اين اسكراب شما را تروتازه ومرطوب و درخشان مى كند.
اسكراب جو ، عسل و ماست

ــه به علت  ــت ك ــاى طبيعى اس ــه برداره ــوب ترين الي ــى از محب جو يك
ــرد دارد ، و همچنين قابض نيز  ــاس كارب ــت هاى حس ماليمت، براى پوس
ــاله كمك مى كند تا چربى و آلودگى ها، از سطح پوست  ــت؛ و اين مس اس

بيرون كشيده شود .
ــل به دليل خاصيت مرطوب كنندگى طبيعى اش ، يك ماده مناسب  عس
براى اضافه كردن به هرنوع اسكراب است. تقريبا دو قاشق چايخورى از جو 
در نصف ليوان ماست ريخته و با يك قاشق غذاخورى عسل مخلوط كنيد. 
اين مخلوط مى تواند به عنوان يك ماسك افزايش دهنده رطوبت استفاده 

شود . 
ــينى  ــكراب ، نه تنها بوى دلنش اضافه كردن چند قطره روغن معطر به اس
ــت شما كند . بابونه،  ــب نوع پوس به آن مى دهد، بلكه مى تواند آن را مناس
گل شمعدانى و صندل براى پوست خشك مناسب هستند، اما اگر پوست 

شما چرب است ، پس سرو، ترنج و گل شمعدانى مى تواند معجزه كند.

فوايد نوشيدن چاى

فوايد آپانديس با اين روش سنتى، اليه بردارى كنيد

شايد شما هم تا به حال در آگهى هاى مطبوعات و اينترنت 
عبارت «اسكن كف پا» به چشم تان خورده باشد. اسكنى كه 
با استفاده از آن مى توانيد مشكالت كف پا را بررسى كرده و 
بهترين كفى هاى طبى اختصاصى را براى خود بسازيد. پس 
اگر در راه رفتن مشكل داريد يا كفش هاى معمولى پاى تان 
ــه دنبال راه  ــى اگر كمردرد داريد و ب را اذيت مى كند يا حت

جديدى براى رفع آن هستيد، حتما اين مقاله را بخوانيد.
بررسى توزيع فشار و قوس هاى كف پا

ــتگاه  ــى آن با كمك دس ــت كه ط ــكن كف پا عملى اس اس
ــار در  ــا و وضعيت توزيع فش ــرى، قوس هاى كف پ كامپيوت
ــود.  با كمك اين  قسمت هاى مختلف كف پا بررسى مى ش
اسكن در حالتى كه فرد روى پاهايش ايستاده و وزن روى كف 
پا وارد مى شود، مى توانيم ببينيم بر چه نقاطى فشار بيشتر و 
بر چه نقاطى فشار كمترى وارد مى شود. در واقع اولين كاربرد 
آن بررسى قوس هاى كف پا است. مى دانيم كه در ناحيه كف 
پا در حالت ايستاده به طور طبيعى 2 قوس وجود دارد؛ يك 
قوس طولى كه در سمت داخلى كف پا ديده مى شود و يك 
قوس عرضى كه تقريبا در وسط و جلوى كف پا ديده مى شود. 
حال در بعضى موارد اين قوس به صورت طبيعى وجود ندارد 
و اين موضوع باعث ايجاد درد در نواحى مختلف مى شود كه 

يكى از راه هاى پيشرفته بررسى آن اسكن كف پاست. 
مناسب براى بيماران ديابتى 

كاربرد ديگر اسكن كف پا، بررسى توزيع نيرو در كف پاست. 
ــژه نوروپاتى ها در زمينه ديابت و...  در برخى بيمارى ها به وي
نحوه توزيع فشار در كف پا اهميت خيلى زيادى دارد چون 
بيمار در كف پا حالت بى حسى پيدا مى كند و اگر به قسمتى 
از كف پا فشار بيشترى وارد شود و آن قسمت آسيب ببيند، 
ــاس درد يا ناراحتى نمى كند؛ بنابراين مى تواند باعث  احس
ايجاد مشكالت جدى شود. پس اسكن كف پا كمك زيادى 

به اين افراد مى كند.
اسكن كف پا به تنهايى كافى نيست

اينكه مى گويند اسكن كف پا مى تواند به تشخيص كمردرد 
يا زانو درد كمك كند منظور اين است كه با بررسى اختالالت 
و مشكالت توزيع فشار در كف پا و اختالالت قوس كف پا و 
برطرف كردن آنها مى توانيم به برطرف شدن برخى مشكالت 
ناحيه كمر يا زانو كمك كنيم. اما اينكه هر كمردرد يا هر زانو 
دردى را مستقيما به كف پا ربط دهيم و به جاى اينكه كمر را 
بررسى كنيم، كف پا را بررسى و درمان كنيم، صحيح نيست. 

فقط در برخى موارد اينها مستقيما به هم مرتبط هستند.
اين اسكن چگونه انجام مى شود؟

ــكن كف پا وجود دارد. در  انواع مختلفى از دستگاه هاى اس
ــطح شيشه اى مى ايستد و  برخى از آنها شخص روى يك س
ــتقيم روى هر دو پا مى اندازد. سپس با  وزنش را به طور مس
ــار روى آن سطح بررسى  تجهيزات كامپيوترى، توزيع فش
ــود. بعضى از  ــا داده مى ش ــت از كف پ ــود و يك پرين مى ش
ــرفته تر بوده و به اصطالح  ــكن كف پا پيش دستگاه هاى اس
ــى طى آن  ــوند. يعن ــك ناميده مى ش ــكن هاى داينامي اس

ــع راه رفتن و  ــود و موق تجهيزاتى به پاى فرد متصل مى ش
ــود اما در حال  ــار بررسى مى ش فعاليت، وضعيت توزيع فش
ــتر تحقيقاتى است. البته  حاضر كاربرد اين دستگاه ها بيش
ــخيصى و درمانى هم دارند اما االن كمتر در  كاربردهاى تش

اين زمينه ها استفاده مى شوند.
كفى اختصاصى خود را داشته باشيد!

ــكن ها مى توان به مراكز ارتوپدى فنى يا  براى انجام اين اس
ــاى ناحيه كف پا  ــور تخصصى روى درده مراكزى كه به ط
كار كرده و از اين دستگاه ها استفاده مى كنند مراجعه كرد. 
ــاخته و وارد بازار شده   اين دستگاه ها چند سالى است كه س
است اما قبل از آن هم پزشك مى توانست با معاينه فيزيكى، 
قوس هاى كف پا را بررسى كند. شايد قوس عرضى كف پا را 
در حالت ايستاده به خوبى نتوان بررسى كرد اما يك پزشك 
ماهر مى تواند قوس طولى كف پا را وقتى بيمار روى هر دو پا 
مى ايستد، به راحتى بررسى كند. پس معاينه فيزيكى هم در 
زمينه تشخيص برخى اختالالت بسيار كمك كننده است. 
به هر حال بعد از اينكه با هر وسيله اى اختالل در قوس هاى 
ــاخت يك كفى  ــد، مرحله بعد س ــخيص داده ش كف پا تش
طبى مناسب براى اصالح توزيع فشار در كف پاست. برخى 
ــكن اين قابليت را دارند كه براساس اسكن  دستگاه هاى اس
سه بعدى، يك قالب سه بعدى از كف پا درست كنند تا بعد 

طبق آن بتوان يك كفى مناسب براى بيمار ساخت.
دردكمر و زانو به كف پا ربط دارد؟!

ــاى حركتى به  ــود دارد كه طبق آن، اندام ه يك نظريه وج
صورت يك زنجيره توصيف مى شوند يعنى از كف پا تا ناحيه 

ــى به هم متصل  ــا مثل يك زنجيره حركت كمر همه اندام ه
هستند. پس بروز مشكل در يكى از اين قسمت ها مى تواند 
باعث ايجاد مشكالت در قسمت هاى ديگر شود. براى مثال 
كسى كه در توزيع فشار در ناحيه كف پا مشكل دارد و مچ يا 
ــت موقع حركت و  كف پايش را كج قرار مى دهد ممكن اس
ــمت هاى ديگر مثل زانو و كمر  فعاليت دچار اختالل در قس
شود. البته عكس اين موضوع هم صدق مى كند. براى مثال 
ــتون فقرات دارد يا لگنش كج است يا  ــى كه انحراف س كس
كوتاهى يك اندام دارد، به طور طبيعى موقعى كه مى ايستد 
ــترى وارد  ــار بيش ــى از اندام هايش فش ــى رود به يك و راه م
ــار در كف هر دو پا مساوى نيست.  مى كند يعنى توزيع فش
ــت دچار درد يا ناراحتى در  در اين حالت هم فرد ممكن اس
يكى از مچ ها يا كف پا شود. همچنين كسى كه انحراف زانو 
دارد يعنى زانوى پرانتزى يا ضربدرى دارد معموال همزمان 
ــكل دارد. زانوهاى  ــار در كف پا هم مش با آن، در توزيع فش
ضربدرى معموال همراه با صافى كف پا ديده مى شوند يعنى 
سمت داخلى كف پا بيش از حد به سمت پايين آمده است. 
زانوى پرانتزى هم معموال همراه با افزايش قوس كف پا ديده 

مى شود يعنى كف پا به سمت خارج چرخيده است.
كف پا، قلب دوم است؟!

از نظر طب مدرن و آكادميك، اختالالت كف پا مى تواند روى 
بقيه زنجيره هاى حركتى اثر بگذارند و باعث مشكالتى در اين 
قسمت ها شوند اما اينكه بعضى ها مى گويند اختالالت كف پا 
به قلب، پوست، كبد و ... ارتباط دارد، واقعا از نظر طب مدرن 

ثابت شده و درست نيست.

ــن راورى، فوق تخصص جراحى عروق درباره  دكتر حس
ــت  ــت ها مى گويد:تعريق كف دس تعريق زياد كف دس
به علل مختلف بروز مى كند. گاهى اين عارضه به حدى 
ــت كه فعاليت عادى فرد را مختل كرده و در  ــديد اس ش
ــر و كار دارند، خطرآفرين  ــايل برقى س افرادى كه با وس
نيز مى باشد.اگر عللپاتولوژيك مانند اختالل هورمونى و 
پركارى تيروئيد وجود نداشته باشد، نوع ارثى تعريق كف 

دست مطرح مى شود.
ــروع شده، در  ــت از كودكى ش نوع ارثى تعريق كف دس
ــدت يافته و در جوانى با استرس هاى اين  دوران بلوغ ش
دوران به اوج خود مى رسد. اين بيمارى در برخى مواقع 
به قدرى شدت مى يابد كه هنگام استرس، قطرات عرق 
ــت بيمار به طوركامل  از دست مى چكد يا كاغذ زير دس
خيس مى شود.شما اول بايد استرس خود را درمان كنيد 
تا بتوانيد عرق دستتان را درمان كنيد .استرس خود عامل 
همه ى بيمارى ها است.موارد خفيف بيمارى تعريق كف 
دست با داروهاى موضعى و خوراكى قابل كنترل است، 
ــديد به درمان هاى دارويى پاسخ نمى دهد و  اما موارد ش

بايد جراحى شود.
ــت و مو هم معتقد  دكتر محمد رضوانى متخصص پوس
ــر بغل كه در  ــت يا پا و يا زي ــت:تعريق زياد كف دس اس
ــمى گويند، يك  ــه آن هيپرهيدروزيس اصطالح علمى ب
بيمارى موضعى است كه برخى آن را با بيمارى تيروئيد 
اشتباه مى گيرند، در صورتى كه در اين بيمارى، تنها يك 

ــود، ولى در  ناحيه خاص از بدن دچار تعريق زياد مى ش
بيمارى تيروئيد بدن دچار تعريق عمومى مى شود.

ــاى خوراكى  ــارى معموال داروه ــن بيم  براى درمان اي
ــدن دارد تجويز  ــه بر ديگر اعضاى ب به دليل عوارضى ك
ــح بزاق كه سبب خشكى  ــوند، مثل كاهش ترش نمى ش
ــركات روده اى كه  ــود و نيز كاهش تح دهان فرد مى ش
ــار به داخل چشم كه  ــت مى شود و يا فش منجر به يبوس

منجر به آب سياه يا گلوكوم مى شود.
ــت و پا يا ناحيه زير بغل  براى درمان تعريق زياد كف دس
ــت،  ــاوى آلومينيوم كلرايد اس داروهاى موضعى كه ح
تجويز مى گردد كه فرد بايستى اين داروها را شبانه به كف 
ــت هاى خود بمالد و در درمان اوليه از غلظت پايين  دس
ــدادن، داروهاى با  ــروع مى كنيم و در صورت جواب ن ش

غلظت باالتر تجويز مى شود.
ــه دوم درمان، روش  ــودى بيمار پل ــورت عدم بهب در ص
ــامل عبور جريان برق از  Iontophoresis است كه ش
پوست است و آن را به غدد عرق كف دست و يا پا انتقال 
ــترى براى  ــات بيش ــم. بيمار در ابتدا بايد جلس مى دهي
درمان مراجعه كند و با بهبود وى، تعداد جلسات درمان 

هم كاهش پيدا مى كند.

ــود نيابد، پله  ــه بيمار با روش هاى قبل بهب در صورتى ك
سوم براى درمان وى، تزريق آمپول بوتاكس به كف دست 
ــش ماه تعريق كف دست بيمار  وى است كه به مدت ش
كاهش پيدا مى كند. اما از عيوب اين روش اين است كه 
هم پرهزينه است و هم سبب كاهش قدرت عضالنى در 
ناحيه دست بيمار مى شود، چرا كه اين آمپول ها خاصيت 

فلج كنندگى دارند.
درمان تعريق زياد كف دست ها

ــه، چندان  ــود در اين زمين ــفانه درمان هاى موج متاس
مورد رضايت متخصصان پوست و مو نيست.در گذشته 
ــدر يا  ــنتى مانند تركيبات گياه حنا، س از روش هاى س
ــد.امروزه اساس درمان  ــتفاده مى ش اسطوخودوس اس
ــاوره  ــل آن متفاوت است.مش ــه دالي ــته ب اين افراد بس
ــراى رفع  ــاى درونى، ب ــع تعارض ه ــى و رف روان درمان

اضطراب و تعريق اين قبيل افراد موثر است.
ــى از روش هايى مانند  ــل ارث ــوط به عوام در موارد مرب
تركيبات آلومينيوم (كلرور آلومينيوم) و تركيبات عنصر 
زيركونيوم كه به صورت فرآورده هاى محلول، لوسيون، 
ــود. اين  ــتفاده مى ش پماد و كرم در بازار وجود دارد، اس
ــتفاده مى شود.بعضى  فرآورده ها به صورت موضعى اس

ــك متخصص پوست  از اين فرآورده ها بايد زير نظر پزش
ــود و بعضى ديگر به صورت آماده در بازار به  استفاده ش

فروش مى رسد.
ــت و تاثيرى در  اساس اين درمان ها، كنترل تعريق اس
درمان ريشه اى آن ندارد.روش هاى درمانى ديگرى نيز 
ــتفاده از داروهايى كه به داروهاى  وجود دارد، مانند اس
آنتى كولينرژيك معروف هستند. عوارضى كه اين داروها 
ايجاد مى كنند براى افراد آزاردهنده اند، به همين دليل 

استقبال چندانى از اين روش ها نمى شود.
درمان عرق كردن كف دست با سم بوتاكس

بوتاكس كه در واقع دارويى گرفته شده از سم نوع خاصى 
ميكروب است، به صورت موضعى تزريق مى شود.كاربرد 
ــن و چروك صورت  ــن دارو در درمان هاى چي اصلى اي
است، اما براى كنترل تعريق كف دست و پا نيز استفاده 
ــيله متخصصان پوست و  ــود.اين دارو بايد به وس مى ش
جراحان پالستيك تجويز شود.در صورت انجام صحيح 
ــك متخصص، فرد تا مدت ها از  ــط پزش اين روش توس

تعريق بيش از اندازه كف دست و پا رها مى شود.
جراحى، آخرين راه حل در موارد حاد

ــديد استفاده  ــيار ش از روش هاى جراحى در موارد بس
ــوول تحريك  ــن روش اعصابى كه مس ــود. در اي مى ش
ــن روش ها  ــود. البته از اي ــت، قطع مى ش غدد عرق اس
ــتفاده  ــى دارد، كمتر اس ــه در پ ــكالتى ك به دليل مش

مى شود.

نكته ها

ــداول ترين داليل  ــه مى دانيم، مت همان طور كه هم
افزاش وزن: غذاهاى پر چرب، ناديده گرفتن صبحانه، 
زياد خوردن، استرس، كمبود خواب، نوشيدن الكل و 
آخرين مورد كه كم اهميت هم نيست، نداشتن فعاليت 

فيزيكى است.
ــبك زندگى  ــود اينكه ما س ــا وج ــى اوقات، ب اما برخ
ــد  ــر مى رس ــه نظ ــم، ب ــش گرفته اي ــالمى را پي س
كه وزن مان كم نمى شود؛ و اصال مهم نيست كه چقدر 

تالش مى كنيم.
ــكلى مواجهيد، ممكن است  اگر شما هم با چنين مش
ــرايط  ــيد، مثال ش ــكالت پنهان باش دچار برخى مش
ــش وزن را تقريبا  ــد كاه ــه فراين ــكى ك خاص پزش

غير ممكن مى كنند.
ــش دليلى كه چرا وزن كم  در ادامه ى اين مطلب با ش

نمى كنيد آشنا خواهيد شد:
1ـ  ژنتيك

ــى  ــت ناش ــما ممكن اس بعضى اوقات، اضافه وزن ش
ــما،  ــتهاى ش ــن موضوع بر اش ــد. اي ــما باش از ژن ش
ــاز و حتى توزيع چربى بدن تان  ــوخت و س غذاها، س
ــما  ش ــن  والدي ــر  اگ ــس  پ ــذارد.  مى گ ــر  تاثي

ــانس  ــن ش ــتند، اي ــه وزن هس ــار اضاف ــم دچ ه
ــى چاق  ــورت ژنتيك ــه ص ــما ب ــه ش ــود دارد ك وج

باشيد.
2ـ  مصرف دارو

ــرف داروهاى خاصى مى تواند  دوره هاى درمانى و مص
ــه كنيد؛ داروهاى  ــود چند كيلويى وزن اضاف باعث ش
ــوك كننده بتا،  ــاى ديابت، بل ــردگى، داروه ضد افس
ــاردارى،  ــاى كنترل ب ــواب و قرص ه ــاى خ قرص ه
ــش وزن  ــا افزاي ــب ب ــه اغل ــتند ك ــى هس داروهاي

همراهند.
3ـ كم خونى

ــبب اين  ــن دائمى، كه مس ــار خون پايي به دليل فش
ــالم، كمتر كالرى  ــت، به نسبت يك فرد س مشكل اس
ــى،  ــم خون ــوع ك ــايع ترين ن ــوزاند. ش ــد س خواهي
ــما  ــه بر روى تيروئيد ش ــت ك كم خونى فقر آهن اس
تاثير مى گذارد، بنابراين كاهش حتى نيم كيلو به نظر 

غير ممكن مى رسد!
4ـ نفخ

ــت.  ــخ اس ــاد نف ــل ايج ــايع ترين دلي ــت، ش يبوس
ــرف  ــر مص ــى آب و فيب ــدازه ى كاف ن ــه ا ــر ب اگ
ــم مى ريزد.  ــه ه ــان ب ــوارش ت ــتم گ ــد، سيس نكني
ــا نفخ  ــز معموال ب ــك پذير ني ــندرم روده ى تحري س

همراه است. 
ــان را بيابيد،  ــت كه دليل دقيق نفخ ت راه حل اين اس
ــود را ميان  ــارى به داليل مختلفى خ چرا كه اين بيم

مردم نشان مى دهد.
5ـ مقاومت به انسولين

ــوول جذب گلوكز در بدن ما و تبديلش  انسولين مس
ــولين» زمانى  ــه انس ــت ب ــت. «مقاوم ــى اس به چرب
ــيت كمترى  ــدن ما حساس ــد كه ب پديدار خواهد ش
ــروع به توليد انسولين  ــان دهد، و ش ــولين نش به انس
ــن معنى  ــتر، بدي ــولين بيش ــش از اندازه كند.انس بي

ــم ذخيره  ــترى ه ــى بيش ــما چرب ــت كه بدن ش اس
مى كند.

ــدن چربى از  ــولين، جلوى آزاد ش ــطح باالى انس  س
سلول هاى چربى را خواهد گرفت.

6ـ كم كارى تيروئيد
ــاز بدن ما را  ــوخت و س ــت كه س هورمون تيروئيد اس
تنظيم مى كند. كمبود اين هورمون، مى تواند سوخت 
ــا افزايش وزن  ــاز بدن را كند كند كه در نتيجه ب و س

روبه رو خواهيم شد. 
ــدن،  ــه چاق ش ــايد هميش به عنوان نتيجه گيرى، ش
ــراى جلوگيرى از  ــد، اما راه هايى ب ــما نباش تقصير ش
ــه در باال به آن  ــرايطى ك آن وجود دارد. هر كدام از ش
ــان را دارند، پس نا اميد  اشاره كرديم، راه حل خودش

نباشيد.
ــد، با  ــدى داري ــكلى ج ــش وزن تان مش ــا كاه اگر ب
ــا دليلش را  ــورت كنيد ت ــك تان در اين باره مش پزش

بيابيد. 
ــان را  ــدام، بدن ت ــد كه م ــوش نكني ــن فرام همچني
چك آپ كنيد و پيش از شروع هر برنامه ى غذايى هم با 

پزشك تان مشورت كنيد.

شايد چاق شدن تان تقصير شما نباشد !

بيشتر بدانيم

درمان عرق كف دست و پا، با بوتاكس!

كف پا و كمر درد
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ــام روز  ــالمى به ن ــم جمهورى اس ــان در تقوي ــيزدهم روز آب س
دانش آموز ثبت شده است. اين مناسبت يادآور حادثه اى است كه 
در 13 آبان سال 57 اتفاق افتاده است. با شروع سال تحصيلى در 
مهر 57 ، دانشگاه تهران به تدريج تبديل به مهم ترين مركز تجمع 
مخالفان رژيم شاه شد. دانشگاه كه سال ها به عنوان سنگر آزادى 
ــك آغوش خود را  ــاه مقاومت كرده بود، اين در مقابل حكومت ش
به روى مردم گشوده بود. هر روز هزاران نفر از نقاط مختلف شهر به 
دانشگاه مى آمدند تا هم از آخرين رويدادهاى انقالب با خبر شوند 
ــروع  ــگاه ش و هم در راهپيمايى هاى خودجوش كه اغلب از دانش
ــاده  ــگاه و پي ــل دانش ــد. در داخ ــركت كنن ــد، ش ــى ش م
ــده اى  ــى)، ع ــالب كنون ــاهرضا (انق ــان ش ــاى خياب رو ه
ــه  ــاى ممنوع ــاب ه ــروش كت ــاط ف ــار بس ــه و كن در گوش
ــرده بودند.  ــن ك ــفيد را په ــد س ــاى جل ــاب ه ــروف به كت مع
ــگاه كتاب و عكس  ــگاه، نمايش ــكده هاى مختلف دانش در دانش
داير بود. رژيم با وجود اعالم حكومت نظامى، قادر به كنترل اوضاع 
نبود. مردم ديگر از ماموران حكومت نظامى كه در خيابان ها مستقر 
ــريف امامى كه نام دولت  ــيدند و دولت ش ــده بودند، نمى ترس ش
ــتى ملى» برخود نهاده بود، ابتكار عمل را از دست داده بود.  «آش

رژيم شاه به سرعت به سمت فروپاشى مى رفت.
ــزارى اعتصاب  ــى از معلمان به فكر برگ ــاه 57 ،گروه هاي از مهرم
ــيارى از  ــد، اما با وجود آمادگى ذهنى بس و تعطيلى مدارس بودن
معلمان، هماهنگى بين مدارس وجود نداشت. بعد از اعتصاب موفق 
معلمان در ارديبهشت ماه 1340 كه منجر به سقوط كابينه و انحالل 
مجلس شوراى ملى و سنا شد، رژيم ديگر به معلمان اجازه ايجاد 
تشكل صنفى را نداد. در آستانه انقالب با باز شدن فضاى سياسى، 
ــه معلمان صورت  ــكيل اتحادي ــاى پراكنده اى براى تش تالش ه
مى گرفت كه به نتيجه نرسيد. محمد درخشش ، عده اى از معلمان 
قديمى را دور خود جمع كرد و در فكر احياى باشگاه مهرگان بود، 
معلمان هوادار گروه هاى چپ نيز در پى ايجاد تشكيالت مورد نظر 
خود بودند؛ اما اين فعاليت ها از حد تشكيل جلسات 40-50 نفرى 
فراتر نرفت. انجمن اسالمى معلمان كه در آبان سال 57 با حضور 
ــيس شد،  ــده بود، تاس محمدعلى رجايى كه تازه از زندان آزاد ش
دل در گرو انقالب اسالمى داشت. بوى انقالب فضا را پركرده بود و 

معلمان رغبتى به فعاليت صنفى نداشتند.
ــوز در ــش آم ــون دان ــت ميل ــى 57-58، هش ــال تحصيل در س
52 هزار مدرسه در سراسر كشور درس مى خواندند.37/5 درصد 
دانش آموزان دختر و 62/5 در صد دانش آموزان پسر بودند. تعداد 
ــوزگار وكادر ادارى و  ــم از دبير و آم كاركنان آموزش وپرورش اع
ــكيل  خدماتى 350 هزار نفر بود كه تقريبا نيمى از آنها را زنان تش
ــرورش داراى مدرك  ــد كاركنان آموزش وپ مى دادند. 11 درص
تحصيلى ليسانس يا باالتر بودند. برابر آمار سال 1355، حدود 52 
ــواد» مطلق به معناى فاقد هرگونه  درصد از جمعيت ايران «بى س

توانايى خواندن و نوشتن بودند.
ــى با ايدئولوژى هاى متفاوت بر اين  قبل از انقالب، فعاالن سياس
اعتقاد بودند كه مدرسه يكى از مناسب ترين مكان ها براى تبليغات 
سياسى است؛ چرا كه ذهن كودكان به عقيده آنها، كاغذ سفيدى 
ــيد. ادبيات كودكان از  ــى ماندگار كش بود كه بر آن مى توان نقش

اواخر دهه چهل تا يكى دوسال بعد از انقالب، رنگ و بوى سياسى 
به خود گرفت. فعاالن سياسى به عنوان پوشش موجه يا به عنوان 
كارگر به كارخانه مى رفتند و يا به عنوان معلم در آموزش و پرورش 
ــق از بين  ــى از اين طري ــدند. گروه هاى سياس ــتخدام مى ش اس
دانش آموزان مستعد، عضوگيرى مى كردند. معلمانى هم كه عضو 
ــى نبودند، اما خود را در برابر رژيم مى ديدند،  تشكل هاى سياس
با كنايه هاى سياسى در پوشش شعر وداستان، رژيم را به باد انتقاد 
مى گرفتند و تخم نارضايتى در ميان دانش آموزان مى پراكندند. 

در نيمه دوم سال 57 درس و مشق در مدارس، نيمه تعطيل بود. 
ــابق را نداشتند.  ــده بودند و يا ديگر اقتدار س مديران يا انقالبى ش
ــان و يا  ــويق معلم ــوزان برخى مدارس به تش ــش آم معموال دان
ــدارس را تعطيل مى كردند  تحت تاثير فضاى عمومى جامعه، م
ــيزده آبان  ــدند. روز س و به راه پيمايى هاى انقالبى ملحق مى ش
ــتان هاى نزديك دانشگاه تهران  ده ها نفر از دانش آموزان دبيرس
با تعطيل كردن كالس هاي درس، به سمت دانشگاه راهپيمايى و 

سر راه خود دبيرستان هاى ديگر را نيز تعطيل كردند. 
ــليك تير هوايي و انفجار  ــربازان ارتش با ش ــگاه ، س نزديك دانش
ــد و آنها را  ــوزان پرداختن ــا دانش آم ــه مقابله ب ــك آور، ب گاز اش
ــاه» و  ــعارهاي «مرگ بر ش ــد. دانش آموزان هم ش متفرق كردن

ــربازان در  ــد» سر دادند. س ــته ش «معلم به پا خيز، محصلت كش
ــگاه تا اطراف پارك دانشجو مستقر بودند  پياده روي مقابل دانش
ــگاه، پشت ميله هاى سبز ،  و دانشجويان و مردم در محوطه  دانش

روبه روي سربازان شعار مى دادند.
ــرار بود  ــى داد ، ق ــان م ــازده صبح را نش ــاعت، ي عقربه هاى س
ــجو بودند ، از دانشگاه به سوي منزل  جمعيت كه بيشتر آنها دانش
آيت اهللا طالقاني در پيچ شميران راهپيمايي كند. آيت اهللا طالقانى و 
آيت اهللا منتظرى روز نهم آبان از زندان آزاد شده بودند. مردم شعار 
مى دادند و سربازان را دعوت مي كردند تا به انقالب اسالمى و مردم 
بپيوندند. بر اساس گزارش يك شاهد عينى ناگهان يك سرباز كه 
تحت تاثير قرار گرفته بود، واحد تحت فرماندهي خود را رها كرد 
ــوي وى شليك كرد و  ــوي مردم دويد، افسر فرمانده به س و به س
درگيرى آغاز شد. مردمي كه غافلگير شده بودند، پشت ماشين ها، 
درخت ها و در جوي كنار خيابان پناه  مي گرفتند. عده اي، مجروحين 
را به دانشكده ي پزشكي مي رساندند. گروه هاي كوچكي از مردم 
و به خصوص دانش آموزاني كه از جاهاي مختلف به سوي دانشگاه 
ــوي دانشگاه دويدند.  مي آمدند با شنيدن صداي تيراندازي به س
ــر در اصلى  ــگاه جلوى س مركز درگيرى در محوطه ورودى دانش

قرار داشت.

نظاميان وارد محوطه دانشگاه شدند و شروع به تيراندازي و انفجار 
ــراي خنثي  ــجويان ب ــك آور كردند. دانش آموزان و دانش گاز اش
ــا و برگ هاى  ــاخه ه ــك آور، مقوا و كاغذ و ش كردن اثرات گاز اش
ــك درختان را آتش زدند. گروه فيلم بردار تلويزيون دولتى ،  خش
ــرد. كاركنان انقالبى تلويزيون  از تمام اين اتفاقات فيلم  بردارى ك
ــجاعانه فيلم درگيرى هاى دانشگاه را همان شب در  در اقدامى ش
ــش تصاوير  ــش دادند. پخ ــدت دو دقيقه نماي ــه خبر، به م برنام
ــالح ، بينندگان ميليونى  ــوي مردم بى س تيراندازي ارتش به س

تلويزيون را به شدت مبهوت و خشمگين كرد. 
ــگاه  ــرون دانش ــدگان در بي ــري از تظاهركنن ــروه ديگ گ
ــي)  ــدس فعل ــس (ق ــول فران ــاي آنات ــان ه ــمت خياب ــه س ب
ــاختمان  ــه هاي س ــد و شيش ــت كردن ــر حرك و بزرگمه
ــتند.  ــگاه را شكس ــرق دانش ــي ب ــتاخيز و نگهبان ــزب رس ح
ــيد (طالقاني فعلي) بانك صنايع و معادن  در خيابان تخت جمش

مورد حمله تظاهركنندگان قرار گرفت.
ــگاه و انتقال زخمى ها  ــدازى و خروج ماموران از دانش بعد از تيران
ــگاه  ــتان، تظاهركنندگان در خيابان هاى اطراف دانش به بيمارس
ــهادت 56 نفر  ــهيد داد» و « ش ــگاه ش پالكاردهايي مانند «دانش
در دانشگاه» سردست گرفتند و خبر درگيرى و كشتار در دانشگاه 

را به اطالع مردم رساندند. 
مقامات فرمانداري نظامي تهران اعالم كردند كه در وقايع دانشگاه 
ــه نفر مجروح  ــده، تنها س ــته نش در روز 13 آبان ، هيچ كس كش
ــيباني، رييس وقت دانشگاه تهران گفت  شده اند. دكتر عبداهللا ش
ــروح به جاي  ــان، تنها چهارده مج ــاي روز 13 آب كه درگيري ه
ــت. روزنامه كيهان به نقل از راديو ايران، نوشت كه  ــته اس گذاش
ــب، دوازده نفر از مجروحاني كه در بيمارستان  ــاعت 12 ش تا س
پهلوي منتقل شده بودند، درگذشته اند و حال دو نفر ديگر از آنها 
وخيم است. بنا به آمار بنياد شهيد انقالب اسالمي، در ميان شهداي 
ــيد مهدي انقالب تنها نام دو نفر به نام هاي مصطفي حاجي و س
سيد فاطمي ثبت شده كه تاريخ شهادت شان 13 آبان 1357 است. 
نمايندگان مجلس، سعى كردند، انتقادها را به سمت نخست وزير 
وقت و دولت آشتي  ملي او جهت دهند؛  اما شاه همچنان در سيبل 

شعارهاى مردم بود. 
ــهمگينى براى حكومت شاه  حادثه 13 آبان 1357 پيامدهاي س
ــي، در اعتراض  ــت. ابوالفضل قاضي، وزير علوم و آموزش عال داش
به كشتار دانش آموزان و دانشجويان در 13 آبان استعفا كرد. كابينه 
ــرى 70 روزه مجبور به  ــا عم ــد و ب ــم دو روز بع ــريف امامي ه ش
ــد و جاي خود را به دولت نظامي غالمرضا ازهاري داد.  استعفا ش
ــد، گفت:  ــاه نيز در پيامي كه در 15 آبان از تلويزيون پخش ش ش
ــنيدم». پيام شاه را مردم  «من صداي انقالب شما ملت ايران را ش

نشانه ضعف و زوال رژيم دانستند.
ــران، از اقامتگاه  ــي پيامي به ملت اي امام خميني روز 14 آبان ط
ــگاه را محكوم كرد و  ــاتوى فرانسه، واقعه دانش خود در نوفل لوش
ــوول تمام خرابي ها و خيانت ها دانست. ايشان ضمن  شاه را مس
دعوت مردم به صبر فرمود: « من از اين راه دور چشم اميد به شما 
دوخته ام ... و صداي آزادي خواهي و استقالل طلبي شما را به گوش 

جهانيان مي رسانم».

در چنين روزى

داستان تاريخى

ــالمي، باران توطئه ها باريدن گرفت و آمريكا،  با پيروزي انقالب اس
با دخالت هاي آشكار و پنهان، سعي در ايجاد جريان هاي انحرافي در 

نهضت مردمي داشت. 
ــگاه ها حركت هايي  ــور به ويژه در دانش ــر كش همچنين در سراس
ــرده و به نفع  ــي جامعه را پيچيده ك صورت مي گرفت تا جو سياس

آمريكا به پيش ببرند. 
ــلمان پيرو خط امام، با درك  ــجويان مس در چنين شرايطي دانش
ــت،  فرمايش امام مبني بر اين كه همه گرفتاري هاي ما از آمريكاس
به عنوان لبيك به بيانات امام و وادار كردن آمريكا به استرداد شاه و 
اموال ملت ايران، سفارت آمريكا در تهران را به تصرف خود درآورند. 
فرداي آن روز، امام، حركت دانشجويان را تاييد كردند و آن را انقالبي 

بزرگ تر از انقالب اول خواندند. 
ــت چهره هاي  ــاي ماهي ــر افش ــالوه ب ــي، ع ــح النه جاسوس با فت
سازش كار داخلي و دميده شدن روحيه بيداري، هوشياري، وحدت 
ــالي آمريكا در جهان  ــلمان، ابهت پوش ــتگي در امت مس و همبس

شكسته شد و هيات حاكمه آمريكا را به خفت كشاند.

ــاه، پيشنهاد  ــتور ش ــداهللا علم، در مهرماه 1342 به دس كابينه اس
آمريكا مبني بر اعطاي مصونيت قضايي به اتباع آمريكا را به صورت 
يك اليحه قانوني در هيات دولت تصويب كرد و در اوايل 1343ش 

از تصويب مجلس شوراي ملي و سنا نيز گذشت. 
ــم گرفتند  ــان تصمي ــيد، ايش ــن خبر محرمانه به امام رس وقتي اي
ــت رژيم  حقايق را به مردم گفته و آنها را از فاجعه بزرگي كه به دس

به وقوع پيوسته بود، باخبر كنند.
ــوزه، در چهارم  ــزرگ ح ــر با علماي ب ــس از تبادل نظ  بنابراين پ
ــد  ــوا كرده و مفاس آبان 1343، با ايراد نطقي تاريخي، رژيم را رس

كاپيتوالسيون را مطرح كردند.
 به دنبال اعتراض شديد و گسترده امام خميني عليه تصويب اليحه 
ــيون به اتباع آمريكايي مقيم ايران، ماموران  اعطاي حق كاپيتوالس
ــيزدهم آبان 1343، خانه امام را در قم  ــب س ــاه، نيمه ش مسلح ش

محاصره كرده و از باالي ديوار، وارد منزل شدند.
ــل كردند و از  ــران منتق ــا اتومبيل به ته ــتگير و ب  آنان امام را دس
ــا واكنش  ــن تبعيد ب ــد كردند. اي ــه تركيه تبعي ــتقيما ب آنجا مس
ــياري در شهرها  ــد و تظاهرات بس ــار مردم مواجه ش ــديد اقش ش

به راه افتاد.

ــت، همين كه به  قافله اى از مسلمانان كه آهنگ مكه داش
ــتراحت كرد، وبعد از  ــيد چند روزى توقف و اس مدينه رس

مدينه به مقصد مكه به راه افتاد.
ــازل ، اهل قافله  ــى از من ــه و مدينه ، در يك در بين راه مك

به مردى برخورد كردند كه با آنها آشنا بود . 
ــخصى   ــا، متوجه ش ــا آنه ــت ب ــن صحب ــرد در ضم آن م
ــت، و  ــن داش ــيماى صالحي ــه س ــد ك ــا ش ــان آنه درمي
ــيدگى به  ــت و رس ــغول خدم ــاط مش ــى و نش ــا چابك ب
ــه اول او را  ــود، در لحظ ــه ب ــل قافل ــج اه ــا و حوائ كاره

شناخت. 
ــخصى  ــيد : اين ش ــه پرس ــل قافل ــب از اه ــال تعج باكم
ــت  ــاى شماس ــام كاره ــت و انج ــغول خدم ــه مش را ك

مى شناسيد؟ 
ــه قافله ما  ــرد در مدينه ب ــيم ، اين م ـ نه ، او را نمى شناس

ملحق شد. مردى  صالح و متقى و پرهيزگار است.
 ما از او تقاضا نكرده ايم كه براى ما كارى  انجام دهد ، ولى او 
خودش مايل است كه در كارهاى ديگران شركت كند و به  

آنها كمك بدهد .
ــيد، اگر مى شناختيد اين طور  ـ معلوم است كه نمى شناس
گستاخ نبوديد و هرگز حاضر نمى شديد مانند يك خادم به 

كارهاى شما رسيدگى كند.
ـ مگر اين شخص كيست ؟ 

ـ اين مرد، على بن الحسين زين العابدين(ع) است.
جمعيت آشفته به پاخاستند و خواستند براى معذرت دست 

و پاى امام را ببوسند . 
ـ آنگاه به عنوان گله گفتند : اين چه كارى بود كه شما با ما 

كرديد؟ 
ــبت به شما  ــارتى نس ــته ما جس ممكن بود خداى ناخواس

بكنيم، و مرتكب گناهى بزرگ بشويم.
ــناختيد براى  ــرا نمى ش ــه م ــمارا ك ــن عمدا ش ــام : م  ام
ــانى  ــا كس ــى ب ــرا گاه ــردم ، زي ــاب ك ــفرى انتخ همس
ــه  ــا ب ــم، آنه ــافرت مى كن ــند مس ــرا مى شناس ــه م ك
ــى  ــت و مهربان ــن عطوف ــه م ــاد ب ــدا(ص) زي ــول خ ــر رس خاط

مى كنند.
ــوم،  ــى بش ــده دار كار و خدمت ــن عه ــه م ــد ك آنهانمى گذارن
ــند و از  ــفرانى  انتخاب كنم كه مرا نمى شناس از اين رو مايلم همس
معرفى خودم هم خوددارى مى كنم تابتوانم به سعادت خدمت رفقا 

نائل شوم.

تسخير النه جاسوسي آمريكا 
و روز مبارزه با استكبار جهاني 

(1358 ش)

تبعيد «امام خميني»(ره) 
از قم به تركيه
 (1343 ش)

قافله اى كه به حج مى رفت 

 دريچه

ــى اين واقعه از ديدگاه امام خمينى(ره) و رهبر فرزانه انقالب،   بى شك بررس
زواياى جديدى از اين رخداد تاريخى را بر ما نمايان خواهد كرد. 

در اينجا واقعه 13 آبان از منظر امام و رهبرى ارائه شده است.
 حضرت امام خمينى (ره)         

سالمت و صلح جهانى بسته به انقراض مستكبرين است.
 آمريكا، وابستگان و نوكران آن، از اسالم سيلى خورده و با اسالم به دشمنى 

برخاسته اند. 
ــودى كامل منافعش او را  ــوار بداند كه ملت عزيز، تا ناب  آمريكاى جهان خ

راحت نخواهد گذاشت. 
ملل اسالم از اجانب عموما و از آمريكا خصوصا متنفر است. 

تا مبارزه در هر كجاى جهان عليه مستكبران هست، ما هستيم. 
ــتقالل  ــتند و اس ــه بايد در مقابل آمريكا بايس ــردم مى دانند ك همه ى م

داشته باشند. 
 آمريكا، هيچ غلطى نمى تواند بكند. 

من با اطمينان مى گويم كه اسالم، ابرقدرت ها را به خاك مذلت مى كشاند. 
ــالم و قرآن كريم و پيامبر عظيم الشان(ص) ابرقدرت ها،  دشمن اصلى اس

خصوصا آمريكا و وليده ى فاسدش اسرائيل است. 
هر چه فرياد داريد بر سر آمريكا بكشيد. 

در راس همه مسائل اسالمى ما، قضيه مواجهه با آمريكاست. 
ملت ما، دشمن شماره ى يك خود را آمريكا مى داند. 

ما تا آخرين نفس در مقابل آمريكا ايستاده ايم. 
ــغال كردند،  ــلمان و مبارزى كه النه ى جاسوسى را اش ــجويان مس دانش

ملت را سرافراز كردند. 
ــى كنيد،  ــن غفلت ــر كوچك تري ــه اگ ــت ك ــكا به حدى اس  خطر آمري

نابود مى شويد. 
دانش آموزان، جوانان ادامه دهنده عاشورا و كربال و مكتب هستند. 

تهديدات و تبليغات دولت آمريكا به قدر پشيزى نزد ملت ما ارزش ندارد.
ــور و قهرمان و مسلمان،  ــعار مرگ بر آمريكا را در عمل جوانان پرش ما ش

در تسخير النه فساد وجاسوسى آمريكا تماشا كرده ايم. 
ملت بزرگ ايران مثل يك صاعقه بر سر آمريكا فرودآمده است.     

 حضرت آيت اهللا خامنه اى(مد ظله العالى )
ــاره آمريكا  ــلط دوب ــت، تس ــعار مرگ بر آمريكا پر اس تا ذهن مردم از ش

بر اين كشور ممكن نيست .
ــتكبارى  ملت و دولت ايران در كنار يكديگر از هيچ يك از قدرت هاى اس

واهمه ندارد.
سياست ما سياست آشتى ناپذيرى با آمريكاست. 

سيزده آبان، روز استوارى ملت ايران در مقابل ترفند استكبار است. 
سيزده آبان، فرو ريختن هيمنه ى سلطه ى آمريكايى و استكبار آمريكايى 

در ايران و جهان بود. 
اولين مضمون سيزده آبان عبارت است از رويارويى رژيم امريكا با نهضت 

اسالمى و بيدارى اسالمى.
سيزده آبان، اينهاست؛ يعنى مقابله با زورگويى، دسيسه و استكبار.

روز سيزده آبان يعنى روز اعالم پايدارى ملت در برابر آمريكا.
تسخير النه ى توطئه و جاسوسى، جهادى ابتداى بود عليه استكبار جهانى.

سيزدهم آبان ، روز تجلى دوباره آزادگى و شجاعت و غيرت انقالبى در ملت 
مسلمان ماست .

آينده مملكت در دست دانش آموزان است .  
ــارزات ضدرژيم و  ــالى مب ــور و اعت ــال 57، دوران ش ــيزدهم آبان س س

ضد آمريكايى در ايران است .
حكومت آمريكا به عنوان بدترين حكومت دنيا در قله ى استكبار قرار دارد.  

ــايه ى ايستادگى در مقابل استكبار  عزت، رفاه و استقالل اين كشور در س
جهانى به دست آمده است.

آمريكا، از رشد انقالبى دانش آموزان ما بيمناك است.
ــت؛ به يك معنا روز دانش آموز است،  ــيار مهمى اس سيزده آبان، روز بس
ــتوارى ملت ايران در مقابل  ــت، به يك معنا روز اس به يك معنا روز دانشجوس

ترفند استكبار است. 
ــوز و  ــان دانش آم ــت؛ جوان ــان اس ــع روز جوان ــان در واق ــيزده آب س

دانشجو.

ــى متعلق به دوران  ــردِر عالى قاپو، يكى از آثار تاريخ س
ــت كه در مركز اين شهر در  ــهر قزوين اس صفويه در ش
ــى از هفت  ــردِر يك ــهدا قرار دارد. اين بنا س خيابان ش
ــان، و تنها در از اين  ــلطنتى صفوي دِر ورودى به ارگ س

مجموعه است كه اكنون به يادگار مانده است.
ــرى قمرى،  ــال 920 هج پس از جنگ چالدران در س
ــژه جغرافيايى و  ــت وي ــل موقعي ــه دلي ــهر قزوين ب ش
ــر راه هاى مهم  ــى و به جهت اين كه بر س سوق الجيش
ــا مرزهاى  ــافتى كه ب ــه و بُعد مس ــى قرار گرفت ارتباط
ــه رفته  ــد و رفت ــورد توجه واقع ش ــت، م عثمانى داش
ــد.  ــه درآم ــله صفوي ــت دوم سلس ــورت پايتخ ــه ص ب
ــال 951 هجرى قمرى،  ــال پايتخت از س مقدمات انتق

آغاز شد. 
شاه طهماسب، فرزند بزرگ شاه اسماعيل، اراضى موسوم 
ــرف جهان كه از  به زنگى آباد يا برمكى آباد را از ميرزا ش
بزرگان و معتمدان قزوين بود، خريدارى كرد و معماران 
ــور را فراخواند و  و مهندسان و هنرمندان برگزيده كش
ــا، كاخ ها و عمارات  ــداث مجموعه اى از باغ ه فرمان اح
دولتى را صادر كرد. در نهايت باغى پديد آمد با گذرهاى 
ــوش و نهرى بزرگ  ــش گ مربع و چمن هاى مثلث و ش
ــى آن درختان  ــا جارى بود و در حواش كه از ميان آن ه
ــدد، ايوان ها،  ــارات عالى، تاالرهاى متع ميوه و گل، عم
ــع و مزين به  ــاى مرتف ــك ها، حوض ها، دروازه ه كوش
كاشى هاى رنگارنگ و … كه به «سعادت آباد» معروف 

ــد. امرا و اعيان دولت صفوى نيز در جنب آن، قصرها  ش
ــب در سال  ــاه طهماس و عمارات مجللى بنا كردند و ش
ــن مجموعه  ــد. اي ــرى وارد قزوين ش 962 هجرى قم
سلطنتى شامل 23 باغ و 14 كاخ و باغ خصوصى و 8 باغ 

ــا 250 اتاق و ظروف طال  و كاخ دولتى و مهمانخانه اى ب
ــى زايدالوصفى برخوردار بود  و نقره بود و از چنان زيباي
كه شاه طهماسب 11 سال از آن بيرون نرفت و به همراه 
ــتادهاى مينياتور و خطاط و نقاش به تزئين بخشى  اس

ــلطنتى در هنگام  از كاخ ها همت گماشت. اين ارگ س
ــه از جمله آنها  ــت ك رونق و آبادانى، 7 دِر ورودى داش

سردِر رفيع عالى قاپو بوده است.
سردر عالى قاپو در دوره سلطنت شاه طهماسب صفوى 
ــد و در زمان  ــاخته ش ــرى قمرى) س (930-983 هج
ــاه عباس اول (985-1028 هجرى قمرى)  سلطنت ش

به صورت كنونى، تغيير شكل يافت. 
ــامل ايوان  ــاع ش ــر ارتف ــا 17 مت ــع ب ــاى رفي ــن بن اي
ــف  ــه ردي ــزه دار و س ــوس تي ــا ق ــع ورودى ب رفي
ــواره هايى  ــت. گوش ــن آن اس ــا در طرفي طاق نم
ــردر را  ــرى در دو طبقه، نماى س ــتون نماهاى آج با س
ــوان ورودى به  ــل به اي ــتى متص تكميل مى كنند. هش
شكل هشت ضلعى است و در طرفين محور ورودى آن 
ــتى پلكان هايى  اتاق هاى نگهبانى قرار دارد. در اين هش
ــگاه نقاره زنان،  ــاال، جاي ــه طبقه ب ــود كه ب ديده مى ش

راه مى يابند. 
ــب»  ــردر، ميدان بزرگى به نام «ميدان اس در مقابل س
ــته و  ــوار را داش ــت كه گنجايش 10 هزار س قرار داش
ــوارى  ــابقات چوگان بازى و اسب س محل برگزارى مس
بوده است. در مجاورت سردِر عالى قاپو، عمارت جهان نما 

ساخته شد.
سردِر عالى قاپو قبل از انقالب جايگاه شهربانى و سپس 
در اختيار نيروى انتظامى بود و در حال حاضر در اختيار 

ميراث فرهنگى قرار دارد.

سردِر عالى قاپوى قزوين

گزيده بيانات امام و رهبرى به مناسبت يوم اهللا 13 آبان

سيزده آبان، چگونه روز دانش آموز شد؟
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ــادى ايران در  ــت رايزنان اقتص ــان، نيازمند حماي ــتاندار اصفهان گفت: اصفه اس
ــرمايه گذارى و  ــات بين المللى، س ــت زيرا ارتقاى ارتباط ــورهاى مختلف اس كش
ــت و بايد اين ارتباطات به صورت برنامه ريزى  گردشگرى اولويت توسعه استان اس

شده برقرار شود.
ــرمايه گذارى خارجى استان كه با حضور رضا   رسول زرگرپور در جلسه توسعه س
عباسقلى مديركل دفتر امور نمايندگى هاى سازمان توسعه تجارت ايران و جمعى از 
رايزنان بازرگانى و صنعتى ايران در كشورهاى مختلف برگزار شد، به بيان ويژگى ها 
و ظرفيت هاى اصفهان پرداخت و اظهار داشت: اصفهان با دارا بودن 5 ميليون نفر 
جمعيت و 100 هزار كيلومترمربع، صنعتى ترين استان كشور است كه در مركز ايران 
قرار گرفته است.وى با اشاره به جايگاه باالى اصفهان در صنعت، كشاورزى، علمى 
و دانشگاهى و گردشگرى و نقش اصلى اين استان در صادرات محصوالت مختلف، 
گفت: امسال اصفهان خود را آماده ورود بيش از 300 هزار گردشگر خارجى از سراسر  
دنيا خواهد كرد.استاندار اصفهان با اشاره به اينكه اصفهان در مقوله صادرات غيرنفتى 
رتبه دوم كشور را دارد، گفت: اين استان از ظرفيت هاى اقتصادى بااليى برخوردار 

است و به همين دليل نيز دومين استان كشور در تأمين منابع مالياتى خزانه است.
ــت دريافت مى كند،  ــان كمترين منابع مالى را از دول زرگرپور با بيان اينكه اصفه
ــتان بايد از ظرفيت هاى باالى اقتصادى از محل  ــعه اس ــت: براى توس اظهار داش
ــتفاده كنيم و نبايد به بودجه هاى دولت چشم  ــرمايه گذارى هاى غيردولتى اس س
داشته باشيم.وى به توجه هيات هاى سياسى خارجى به اصفهان اشاره كرد و افزود: 
ــى در سفر به تهران به اصفهان نيز سفر  تقريبا 60 الى 70 درصد هيات هاى سياس
ــورها بحث و  ــاره افزايش مبادالت اقتصادى و فرهنگى با اين كش مى كنند كه درب
تبادل نظر صورت مى گيرد.استاندار اصفهان به ظرفيت باالى اتاق بازرگانى اصفهان 
اشاره كرد و افزود: اتاق بازرگانى مى تواند در برقرارى ارتباطات بازرگانى با كشورهاى 
خارجى موفق عمل كند و در دو سال گذشته بيش از 80 هيات اقتصادى خارجى 
براى ارزيابى شرايط اقتصادى و سرمايه گذارى استان با مسووالن اين اتاق مالقات 
كرده اند.زرگرپور با بيان اينكه اصفهان در جذب سرمايه گذارى خارجى بسيار فعال 
شده است، اظهار داشت: اتاق بازرگانى نهاد پذيرش هيات هاى اقتصادى است و در 
اين راستا روز گذشته پنجره واحد و مركز خدمات سرمايه گذارى استان افتتاح شد.

ــرمايه گذارى خارجى  ــه نيازمند 6 ميليارد يورو س وى افزود: تاكنون 91 طرح ك
ــتاندار اصفهان با اشاره به اينكه  براى دوران پساتحريم است تدوين شده است.اس
درباره توسعه صادرات در استان جلسات و پيگيرى هاى زيادى صورت گرفته است، 
بيان كرد: در تالشيم كه گام به گام مشكالت را برطرف كنيم.زرگرپور با بيان اينكه 
ــال آينده نيز پايتخت گردشگرى  اصفهان شهر جهانى صنايع دستى است و در س
جهان اسالم خواهد بود، گفت: اين عناوين براى توسعه استان و آشنايى كشورهاى 
مختلف به اصفهان بسيار موثر است.وى با اشاره به اينكه اصفهان انگيزه بااليى براى 
ارتباطات بين المللى دارد، افزود: مديريت استان در نظر دارد كه با كشورهاى ديگر 
و استان هاى كشورهاى مختلف مبادالت اقتصادى و فرهنگى داشته باشد.استاندار 
ــرمايه گذارى خارجى؛ مبادالت مربوط  اصفهان افزود: اصفهان در بخش جذب س

ــگرى آماده گسترش ارتباطات  ــاورزى و گردش به دانشگاه ها و مراكز علمى، كش
ــاره كرد و افزود: در بخش  ــرزمينى اش ــت.زرگرپور به كشت فرا س بين المللى اس
ــتان، برنامه ريزى براى حضور كشاورزان  ــاورزى با توجه به كمبود آب در اس كش
ــت.وى با اعالم  ــورهاى ديگر صورت گرفته اس و انتقال دانش و تكنولوژى به كش
ــورهاى مختلف در اصفهان گفت: رايزنان  آمادگى براى حضور تورگردان هاى كش
ــورهاى  ــويق كننده حضور تورگردان هاى كش فرهنگى و اقتصادى مى توانند تش
ــگر باشند.استاندار اصفهان  مختلف براى آشنايى آن ها با اصفهان و جذب گردش
ــگر و  ــى اصفهان و تاثير آن در افزايش جذب گردش به برگزارى هفته هاى فرهنگ
ــاره كرد و افزود: حضور بيشتر نمايندگان  آشنايى كشورها با فرهنگ اصفهان اش
اقتصادى استان در نمايشگاه هاى بين المللى ضرورى است.زرگرپور افزود: اصفهان 
نيازمند حمايت رايزنان اقتصادى ايران در كشورهاى مختلف است چرا كه ارتقاى 
ارتباطات بين المللى، سرمايه گذارى و گردشگرى اولويت توسعه استان است و بايد 
ــود. وى با بيان اينكه بازرگانان  اين ارتباطات به صورت برنامه ريزى شده برقرار ش
ــورهاى مختلف اطالعات كافى و برنامه منظمى را  و تجار بايد قبل از ورود به كش
تنظيم كنند، اظهار داشت: يك ارتباط برنامه ريزى شده با رايزنان اقتصادى ايران و 
اعضاى اتاق بازرگانى مى تواند در توسعه صادرات و جذب سرمايه گذارى و استفاده 
ــازمان توسعه  ــد.مديركل دفتر امور نمايندگى هاى س از امكانات موجود مؤثر باش
تجارت ايران نيز كه به همراه 8 نفر از رايزنان اقتصادى ايران در كشورهاى مختلف 
در اين جلسه حضور داشت، گفت: توسعه صادرات موضوعى است كه هم مورد تاكيد 
ــور از ابتداى دولت بر اين امر تاكيد  مقام معظم رهبرى قرار دارد و هم رييس جمه
داشتند.رضا عباسقلى اظهار داشت: با شروع دولت جديد فعاليت رايزنان اقتصادى 
شكل جدى ترى به خود گرفته است و 30 رايزن به عنوان رايزنان اقتصادى ايران به 
30 كشور هدف مشخص شده اند.مديركل دفتر امور نمايندگى هاى سازمان توسعه 
تجارت ايران با بيان اينكه سازمان تجارت ايران از اعزام رايزنان اقتصادى به عنوان 
ــت: كار عمده اين رايزنان فعاليت در  ــتفاده مى كند، اظهار داش بازوان اجرايى اس
راستاى افزايش شناخت بخش خصوصى و تجار با قابليت ها و ظرفيت هاى صادرات 
در كشورهاى مختلف و معرفى ظرفيت هاى ايران در كشور محل مأموريت است.
عباسقلى با بيان اينكه رايزنان اقتصادى به عنوان يك مشاور امين و وكيل صديق 
صادركنندگان و توليدكنندگان هستند، بيان كرد: بازرگانان بايد قبل از حضور در 
بازار كشورهاى مختلف با رايزنان ارتباط برقرار كنند.وى افزود: رايزنان اقتصادى در 
امر توسعه صادرات و مديريت واردات در خدمت بازرگانان هستند و در نظر داريم كه 

كار جديد با رويكرد جديدى را به منصه اجرا بگذاريم.

ــاورزى،  ــتان گفت: معادن، كش رايزن تجارى ايران در قزاقس
گردشگرى، دارو و خدمات فنىـ  مهندسى، اولويت هاى تجارى 
ما هستند و در تالشيم نمايشگاه دائمى سنگ ايران را در آنجا 
ــور در جمع بازرگانان  ــن مهدى پ راه اندازى كنيم.محمدحس
ــار  ــال اخير فش اصفهانى گفت: تحريم هاى ظالمانه در دو س
زيادى به مبادالت تجارى ايران و قزاقستان وارد كرده و فرصت 

استفاده از پتانسيل هاى دومين اقتصاد به جامانده از شوروى را 
از ما گرفته است.رايزن اقتصادى ايران در قزاقستان در توصيف 
ــاحت پس از روسيه  ــتان از نظر مس ــور گفت: قزاقس اين كش
ــوروى است كه مساحتى  دومين كشور وسيع جدا شده از ش
ــال هاى اخير توانسته 160 ميليارد  دو برابر ايران دارد و در س
ــرمايه گذارى خارجى جذب كند كه عدد قابل توجهى  دالر س
ــه 120 ميليارد دالر  ــا دنيا را ب ــت و حجم مبادالت خود ب اس
ــاره به رايزنى هاى صورت گرفته ميان  افزايش دهد.وى با اش
دو كشور در اين دو سال تصريح كرد: ارتباطات سياسى خوبى 
ــاى جمهور دو طرف با  ــكل  گرفته و 4 بار روس با اين كشور ش
يكديگر ديدار حضورى انجام داده اند كه حاصل آن امضاى چند 
تفاهم نامه براى توسعه تجارت است و از همين رو ما نيز انتظار 
ــور را داريم و شوراى مشترك  توسعه تجارت بين اين دو كش

بازرگانى دو كشور نيز تأسيس  شده است.مهدى پور در ادامه به 
تشريح اولويت هاى تجارى دولت با قزاقستان پرداخت و گفت: 
معادن، كشاورزى، گردشگرى، دارو و خدمات فنى مهندسى، 
ــتند و در حوزه مصالح ساختمانى،  اولويت هاى تجارى ما هس
ــبى در بازار قزاقستان داشته و در  سنگ ايران تقاضاى مناس
تالشيم نمايشگاه دائمى سنگ ايران را در آنجا راه اندازى كنيم.

ــديدى به  ــتان نيز انتقاد ش ــادى ايران در قزاقس رايزن اقتص
ــت و در اين باره گفت: در  ضعف تبليغ محصوالت ايرانى داش
ــور بايد حضور فعال ترى داشته باشيم  نمايشگاه هاى اين كش
و جالب اينكه حتى چين كه همسايه قزاقستان است ساالنه 
دو نمايشگاه تخصصى در اين كشور برگزار مى كند.مهدى پور، 
ــرمايه گذارى ايرانى ها در  حوزه فنى مهندسى را حوزه بكر س
قزاقستان قلمداد كرد و گفت: در اين بخش و خصوصاً در توليد 

برق قزاقستان نيازهاى بسيارى تعريف كرده اند.وى در خاتمه 
اشاره اى نيز به ميزبانى قزاقستان در نمايشگاه اكسپو 2017 
ــت و تصريح كرد: ايرانى ها بايد در اين دو سال باقيمانده  داش
ــگاه در  ــاخت اين نمايش حضور فعالى در تأمين تجهيزات س
ــن فراجى در تشريح  ــته باشند.در ادامه محس قزاقستان داش
ــورى با 248 ميليون  ظرفيت هاى تجارى اندونزى گفت: كش
نفر جمعيت و 85 درصد مسلمان ظرفيت فراوانى براى تجارت 
ــور از  ــالمى دارد زيرا 100 درصد مصرف اين كش با ايران اس
واردات تأمين مى شود.رايزن تجارى ايران در اندونزى گفت: 
بعد از چين بيشترين رشد اقتصادى جهان در اين كشور ثبت  
شده و 56 ميليارد دالر سرمايه گذارى خارجى جذب اين كشور 
شده است.وى پيشنهاد خود براى بازرگانان ايرانى را اين گونه 
توصيف كرد: از نمايشگاه هاى مصرفى اين كشور بازديد كنيد 

ــبك مردم آن را درك كنيد و بتوانيد بر اساس  ــليقه و س تا س
ــاختمانى  ــنگ هاى س آن محصول توليد كنيد. براى مثال س
ــاختمان ندارند و براى كف  در اندونزى كاربردى در نماى س
ــور توليد مى شود  ــوند، ورق فوالد در اين كش استفاده مى ش
ــازى و پروژه هاى عظيم عمرانى، ميلگرد  اما به دليل جزيره س
ــران در اندونزى در ادامه  زيادى نياز دارند.رايزن اقتصادى اي
تصريح كرد: صنايع دستى ايران به دليل فرهنگ مردم اندونزى 
ــت اما راه نفوذ به اين بازار، ايجاد  تقاضاى بااليى خواهد داش
ارتباط با مقامات آن است و توصيه مى كنم در اين راه از سفارت 
ايران كمك بگيريد.وى همچنين تمايل سفر مردم اندونزى به 
كشورهاى اسالمى را ظرفيت بسيار خوبى براى معرفى اصفهان 
به عنوان مقصد گردشگرى عنوان كرد و گفت: مردم اين كشور 

از فقر به رفاه رسيده اند و تمايل زيادى به سفر خارجى دارند.

خبر 

ــتان اصفهان گفت:همه ساله با كاهش  معاون بهره بردارى آبفاى اس
ــرايط حفظ و نگهدارى تأسيسات آب و فاضالب  دما در فصل پاييز،ش
ــركت هاى آبفا براى  ــود.به همين دليل ش ــتخوش تغيير مى ش دس
ــه هاى حفظ و  ــات خود، برنام ــارت ، تاسيس جلوگيرى از ايراد خس

نگهدارى خاصى متناسب با تغييرات دمايى انجام مى دهند.
از طرف ديگر كنتورهاى آب به عنوان آخرين جزء شبكه هاى توزيع آب 
شهرى در معرض همين تغييرات دمايى قرار داشته و از آنجا كه وظيفه 
حفظ و نگهدارى از آنها مستقيما بر عهده خود مشترك مى باشد،الزم 
است مشتركين نسبت به موضوع يخ زدگى كنتورهاى آب اطالعات 

كاملى داشته باشند.
ــاى آب از 30تا70  ــى و معمولى،عمق نصب كنتوره در حالت عموم
ــتگى به  ــت كه البته اين عمق بس ــانتيمتر در زير زمين متغير اس س
پارامترهاى زيادى دارد كه حسن غالمى افزود: آنچه مسلم است اينكه 
صرف نظر از عمق نصب كنتور كه اساساً مشترك در آن دخل و تصرفى 
ندارد،اگر حوضچه ى نصب كنتور از نظر كيفيت اجرا صحيح و اصولى 
نصب شده باشد به گونه اى كه محل تجمع آبهاى سطحى اطراف نشده 
ــش داخلى بدنه درزبندى شده و كيفيت خوبى داشته و  و از نظر پوش
ــد امكان يخ زدگى آن در اثر سرما  ــده باش به طور مناسب پوشش ش
به شدت كاهش مى يابد.در اين صورت كافى است مشترك با شروع 
فصل سرما صرفا پوشش مناسبى از جنس گونى يا پارچه هاى ضخيم، 
داخل حوضچه ورورى كنتور آب را بپوشاند كه در آن صورت محافظت 
ــرد: در مواردى كه  ــود.وى اعالم ك از يخ زدگى به خوبى انجام مى ش
اقليم منطقه سردتر از متوسط استان است نظير برخى مناطق غربى يا 

جنوبى استان، استفاده از پوشش هاى بهترى شايد نياز باشد.
براى اين گونه موارد، پركردن كيسه هاى نايلونى ضخيم با خاك اره ، 
نجارى و موارد مشابه و قراردادن اين كيسه ها در داخل حوضچه، تاثير 
ــش هاى نظير گونى خواهد داشت.غالمى خاطر نشان  بهترى از پوش
ــت كه در نزديكى  ــاخت نكته مهم ديگر توجه به شيرهاى آبى اس س
حوضچه كنتور ودر فضاى باز قرار دارند. اساسا در منازل در به حياط كه 
كنتور آب در فضاى باز نصب شده، معموال در نزديكى كنتور يك شير 
ــده كه براى آبيارى باغچه يا حياط استفاده مى شود. در  آب نصب ش
اين گونه موارد حتى در صورت پوشاندن كامل حوضچه كنتور امكان 
دارد يخ زدگى از شير آب شروع شده وستون يخ از مسير لوله تا كنتور 
ادامه پيدا كند كه البته در شرايط سرماى شديد سوابقى از اين اتفاق 
ــت. در اين موارد الزم است شيرهاى داخل حياط هم با  ديده شده اس
پوشش مناسب شامل يك يا چند اليه گونى يا پارچه ضخيم و يك اليه 
كاور پالستيكى روى آن پوشيده شود(و يا از پوششهاى آماده موجود در 
بازار استفاده شود.به هرحال گرچه سردى هوا به تدريج رخ مى دهد اما 
تجربه نشان داده كه برخى اقدامات سرماى ناگهانى مى تواند غافلگير 
كننده باشد لذا توصيه مى شود از هم اكنون اقدامات پيشگيرانه ياد شده 

براى حفاظت از يخ زدگى كنتورهاى آب انجام شود.

مشتركين با رعايت موارد ايمنى
 مانع از يخ زدگى كنتورهاى آب شوند

ــى اداره كل اوقاف  معاون حقوقى و امور ثبت
و امور خيريه استان اصفهان گفت: اصفهان 
ميزبان معاونان حقوقى و ثبتى، كارشناسان 
و مسووالن ادارات اوقاف و امور خيريه كشور 

است.
ــت:  ــار داش ــن  اظه ــد معمارمنتظري  مجي
ــال اداره كل اوقاف و امور خيريه استان  امس
ــى و ثبتى،  ــان معاونين حقوق اصفهان ميزب
ــت و ثبت رييس  ــس اداره حقوقى و ثب ريي
ــناس  ــق، محقق حقوقى، كارش اداره تحقي
ــناس حقوقى، كارشناس  ــوول و كارش مس
مسوول و كارشناس ثبت اسناد و شناسايى و 

كارشناس امور اوقافى است.
ــازمان اوقاف و  وى در ادامه تصريح كرد: س
ــتان اصفهان  ــور امسال اس امور خيريه كش
ــن در برگزارى اين  ــتان معي را به عنوان اس
ــاب كرده كه  ــوزش تخصصى انتخ دوره آم
نمايندگان پنج استان اصفهان، چهار محال 
و بختيارى، مركزى، ايالم، همدان و لرستان 

در اين دوره حضور پيدا مى كنند.
ــى اداره كل اوقاف  معاون حقوقى و امور ثبت
و امور خيريه استان اصفهان در ادامه افزود: 
اين دوره آموزشى از 12 آبان ماه تا 14 آبان 
ــان برگزار  ــى اصفه ــگاه صنعت ماه در دانش

مى شود.

ــان كرد:  معمارمنتظرين در ادامه خاطر نش
ــزارى آموزش  ــتاى برگ ــن برنامه در راس اي
تخصصى سازمانى و بهره مندى كارشناسان 
ــغلى در  ــث اختصاصى ش ــى از مباح حقوق
ــازمان اوقاف و امور  جهت ارتقاى پرسنل س
خيريه برگزار مى شود، در اين دوره آموزشى 
مباحثى همچون تهيه و تنظيم لوايح طرح ها 
ــا و  ــوق قرارداده ــى و حق ــع قانون در مراج

تعهدات آموزش داده مى شود.
وى ادامه داد: در همين راستا اداره كل اوقاف 
ــتان اصفهان جهت هر چه  و امور خيريه اس
بهتر برگزار كردن اين دوره آموزشى سه مورد 
ــا موضوع برگزارى اين  تفاهم نامه همكارى ب
ــگاه صنعتى اصفهان،  دوره آموزشى با دانش
ــگاه صنعتى  ــگاهى واحد دانش ــاد دانش جه
ــگاه  ــگاهى واحد دانش اصفهان و جهاد دانش

اصفهان منعقد كرده است.
ــى اداره كل اوقاف  معاون حقوقى و امور ثبت
ــان در ادامه  ــتان اصفه ــه اس ــور خيري و ام
ــور 90 نفر از  ــا حض ــن دوره ب ــان كرد: اي بي
ــووالن و معاونين حقوقى  كارشناسان، مس
ــود كه در اين دوره آموزشى از  برگزار مى ش
قضات طراز اول دادگسترى اصفهان دعوت 
ــت تا تدريس اين مباحث را انجام  ــده اس ش

دهند.

ــابقه بزرگ ملى فرهنگ ترافيك در دو بخش طراحى  مس
ــود و اين حركت، نقطه  ــعار و نماد(نشانه) برگزار مى ش ش
ــاخص فرهنگى در حوزه  ــراى برنامه هاى ش آغازى در اج

حمل و نقل خواهد بود.
ــاهد مشكالت  ــالهاى اخير ش ــهرهاى كشور در س  كالنش
روزافزون ترافيكى بوده اند كه اين چالش باعث بروز برخى 
ناهنجارى هاى اجتماعى و روانى در شهروندان شده است.

ــد علتى و  ــول چن ــهرها يك معل ــى ش ــالت ترافيك معض
ــت كه پايه اى ترين علت آن را مى توان در  چندوجهى اس

ضعف فرهنگ ترافيك جستجو كرد.
ــيدن به نقطه قابل پذيرش در مباحث  يكى از الزامات رس
ــرمايه گذارى روى موضوعات فرهنگى است و  ترافيكى س
شهردارى اصفهان نيز بر همين اساس به دنبال حلقه مهم 
و تاثيرگذار در چرخه ترافيك يعنى آموزش و فرهنگسازى 

است.
البته نبايد از نظر دور داشت كه به سامان رسيدن معضالت 
ترافيكى ، جلوگيرى از تردد خودروهاى دودزا، استفاده از 
ــن راهنمايى و رانندگى  حمل و نقل عمومى، رعايت قواني
ــايل حمل و نقل  ــتفاده از وس ــرام به عابر پياده و اس و احت
غيرموتورى همگى در اراده شهروندان تالش مسووالن قرار 
ــان را از چالش بزرگ  دارد و با همين اراده مى توان اصفه
آلودگى هوا دور كرد.كالنشهر اصفهان با داشتن جمعيتى 

بالغ بر 2 ميليون نفر، روز به روز در حال گسترش و افزايش 
ــهرها  ــتانها، ش ــت كه از اس جمعيت به ويژه مهاجرانى اس
ــوند لذا الزمه  ــتاهاى همجوار به آن سرازير مى ش و روس
حركت موثر در اين مسير همكارى و همراهى همه جانبه و 
متعهدانه همه بخش هاى شهردارى اصفهان مى باشد كه 
به روشنى در بردارنده يك رهيافت اجتماعى و فرهنگى در 
ــت و ثابت مى كند كاهش عوارض  حمل و نقل شهرى اس
ــت محيطى حمل و نقل با اراده دستگاه هاى مسوول  زيس
ــدن اصفهان تا حد  ــت و تم و همراهى مردم فرهنگ دوس
ــاس در طراحى  ــت.بر اين اس قابل توجهى امكان پذير اس
ــى تواند محور  ــى از نقاطى كه م فرايندهاى فرهنگى يك
وحدت عمل مردم و همه دستگاههاى متولى امر آموزش 
و پرورش، شهردارى و شهروندان باشد حركت با يك شعار 
واحد و توجه به يك نماد و نشانه است بر همين اساس طبق 
ــهردار اصفهان فراخوان طراحى اين دو موضوع به  گفته ش
مسابقه گذاشته شده تا شهروندان خود، زمينه انتخاب يك 
ــاى فرهنگى ترافيكى  ــعار واحد را براى فعاليت ه نام و ش
ــازى  ــير فرهنگس ــد تا حركت اصفهان در مس فراهم كنن
ترافيك با انسجام و شاخص واحد و با مشاركت شهروندان 

صورت پذيرد.
ــابقه فرهنگ ترافيك كه نقطه  در اين راستا فراخوان مس
ــوزه حمل و نقل  ــاخص فرهنگى در ح آغاز برنامه هاى ش
ــت.طبق گفته معاون حمل و نقل  مى باشد، ارائه شده اس
و ترافيك شهردارى اصفهان برنامه هاى اصفهان در زمينه 
فرهنگ ترافيك پس از انتخاب نماد و نشان اختصاصى آغاز 
مى شود.اين فراخوان بدون محدوديت سنى و در دو بخش 
طراحى شعار و طراحى نماد يا نشانه از سوى معاونت حمل 
ــى اجتماعى  ــكارى معاونت فرهنگ و نقل وترافيك با هم
ــازمان فرهنگى تفريحى  شهردارى اصفهان و مشاركت س

شهردارى اصفهان برگزار مى شود.
ــى داوران در  ــه مورد ارزياب ــاخصه هايى ك عمده ترين ش

ــه به اثرات  ــابقه قرار مى گيرد جذاب بودن، توج اين مس
مثبت اجراى فرهنگ ترافيك، گويا بودن و دارا بودن ابعاد 

تهييجى و فرهنگ ساز است.
ــن ويژگى ها،  ــعار عالوه بر اي ــت؛ در بخش ش گفتنى اس

شعار ارسالى بايد حداكثر 4كلمه باشد.
ــنهادات تا پايان  شايان ذكر است؛ زمان ارسال آثار و پيش
ــش از جوايز نفيس با  ــت و برندگان هر دو بخ آبان ماه اس
الگوى حمايت زيست محيطى از جمله چهار كمك هزينه 
ــون ريال،  ــه ارزش 10 ميلي ــيكلت برقى ب خريد موتورس
ــه ارزش 4 ميليون  ــد دوچرخه ب چهار كمك هزينه خري
ــال  ــد.محدوديتى براى ارس ــد خواهند ش ــره من ريال به
ــوى يك فرد وجود ندارد و شركت كنندگان مى  آثار از س
ــابقه يا هر دو بخش آن شركت  توانند در يك بخش از مس
ــهروندان براى ارسال آثار  ــهولت ارتباط ش كنند.براى س
ــركت  ــت و ش ــده اس ــاى متنوعى در نظر گرفته ش راه ه
ــنهادى خود را به سامانه  ــعار پيش كنندگان مى توانند ش
ــركت كنندگان  ــال كنند.ش پيامك 3000313737 ارس
ــد به كانال  ــاد) نيز مى توانن ــانه (نم در بخش طراحى نش
ــان به آدرس ــگ ترافيك اصفه ــرام اختصاصى فرهن تلگ

ــا  ــد ت ــه كنن  c_cul�telegram.me/tera   مراجع
ــه امكان  ــوند ضمن اينك ــار راهنمايى ش ــال آث براى ارس
ــنهادى نيز از طريق كانال تلگرام  ــعارهاى پيش ارسال ش
اطالع رسانى خواهد شد و عالقه مندان مى توانند از طريق 
آدرس اعالم شده نيز شعارهاى خود را در مسابقه شركت 
دهند. از عالقه مندان دعوت مى شود براى كسب اطالعات 
ــل و ترافيك  ــايت معاونت حمل و نق ــتر از طريق س بيش
ــايت  �Isfahan.ir/ tra،و سc ــان ــهردارى اصفه ش
ــهردارى اصفهان به آدرس  ــازمان فرهنگى تفريحى ش س
esfahanfarhang.ir مراجعه كنند و يا شرايط شركت 
ــمى فرهنگ ترافيك در  در مسابقه را از طريق صفحه رس

�tra@ مطالعه كنند.c_cul اينستاگرام به آدرس

خبر

ــهردارى اصفهان از انجام تمهيدات ويژه براى  معاون خدمات شهرى ش
آماده سازى مسير راهپيمايى 13 آبان در اين شهر خبر داد.

ــوزه معاونت خدمات  ــووالن ح ــور در جمع مديران و مس  احمدرضا مص
شهرى با اشاره به روز 13 آبان، روز ملى استكبارستيزى و روز دانش آموز 
اظهار داشت: تاريخ نشان داده است كه ملت ما با تكيه بر آرمان هاى انقالبى 
ــتكبار و زياده خواهى مستكبرين  ــه در برابر اس و آموزه هاى دينى هميش
ــهردارى اصفهان افزود: 13 آبان  ايستاده است.معاون خدمات شهرى ش
نمادى براى مبارزه با استكبار جهانى است چرا كه در اين روز همه ملت هاى 
مظلوم در دنيا ديدند كه جوانان انقالبى ما چگونه در برابر شيطان بزرگ 
ايستادند.مصور با اشاره به برگزارى مراسم 13 آبان روز دانش آموز و سالروز 
تسخير النه جاسوسى آمريكا به دست دانشجويان پيرو خط امام، گفت: 
حوزه معاونت خدمات شهرى شهردارى اصفهان تمهيدات ويژه اى را براى 
مسير راهپيمايى 13 آبان در نظر گرفته است و اين مسير را آماده برگزارى 
ــاره به اينكه صبح روز چهارشنبه مراسم  اين مراسم نموده است.وى با اش
راهپيمايى 13 آبان از ميدان انقالب اسالمى شروع و از مسير خيابان كمال 
ــىـ  پل خواجو ادامه پيدا مى كند، گفت: ناوگان  ــماعيلـ  پل فردوس اس
ــك در زمان برگزارى مراسم با شكوه 13 آبان در  جمع آورى پسماند خش

محل حضور دارند  تا به نظافت مسير راهپيمايى بپردازند.

جشنواره ملى نگارگرى آيات قرآن در 
اصفهان برگزار مى شود 

ــلمين يعقوبى، معاون قرآن وعترت اداره كل فرهنگ و  حجت االسالم والمس
ارشاد اسالمى استان اصفهان اظهار كرد: جشنواره ملى نگارگرى آيات قرآن در 
اصفهان از سوى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان و با همكارى 
ــالمى بهمن ماه امسال در  ــاد اس معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارش

اصفهان برگزار مى شود.
ــنواره با موضوعات زندگى و سيره معصومين(ع)،  وى با بيان اينكه اين جش
ــوره مباركه «يس» و  ــتفاده از مضامين س تمثيل هاى قرآن وعترت(ع)، اس
ــود، افزود: اين جشنواره در  ــالم(ص) برگزار مى ش زندگى و سيره پيامبر اس
رشته هاى نگارگرى، طراحى نقوش سنتى و طراحى نگارگرى برگزار مى شود.
معاون قرآن وعترت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان بيان كرد: 
ــازى به منظور ترويج مضامين و آموزه هاى ناب قرآن و عترت(ع)،  فرهنگ س
ــنتى و خالق براى توليد آثار دينى و جهت دادن به  تلفيق توانمندى هاى س
ــوالت فرهنگى وهنرى براى  فعاليت هاى هنرمندان و پديدآورندگان محص
ــدن از مفاهيم واالى قرآن و عترت(ع) در توليدات از مهم ترين  بهره مند ش
اهداف برگزارى اين جشنواره است.يعقوبى بيان كرد: عالقمندان به شركت 
در اين جشنواره مى توانند با در نظر گرفتن شرايط و وظوابط الزم، آثار خود 
ــع در اداره كل فرهنگ  ــنواره واق ــه دبيرخانه اين جش را تا 20 دى ماه 94 ب

وارشاداسالمى استان اصفهان ارائه دهند.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان خبر داد:
تمهيدات ويژه براى آماده سازى مسير 

راهپيمايى 13 آبان در اصفهان
استاندار اصفهان:

اصفهان، نيازمند حمايت رايزنان اقتصادى ايران 
در كشورهاى مختلف است

اعالم فراخوان مسابقه بزرگ ملى 
فرهنگ ترافيك؛

اصفهاني هاي خوش ذوق براي 
نظم ترافيــكي با هم 

مسابقه مي دهند

معاون اداره اوقاف استان اصفهان خبر داد؛ 
اصفهان، ميزبان معاونان و كارشناسان 

ادارات اوقاف و امور خيريه كشور

در نشست مشترك رايزنان بازرگانى
 با تجار اصفهان مطرح شد؛

بازار پرتقاضاى سنگ اصفهان 
در قزاقستان



ــتقالل  ــپوليس با يحيى در اصفهان و اس  جام حذفى با رويارويى پرس
ــدا مى كند؛  ــترى پي ــان بيش ــران هيج ــران زده در ته ــوالد بح ــا ف ب
ــهد به فكر انتقام از  آن هم در روزى كه دو تيم ميزبان در تهران و مش
ــابقات فوتبال جام  ــت و نهمين دوره از مس ميهمانان خود هستند.بيس
حذفى باشگاه هاى كشور امروز با برگزارى دو ديدار از مرحله يك هشتم 
ــود كه در  ــى و دو ديدار از مرحله يك چهارم نهايى پيگيرى مى ش نهاي
ــه مرحله نيمه نهايى اين  ــن ديدارها چهره دو تيم راه يافته ب ــان اي پاي

رقابت ها مشخص مى شود.
پديده مشهد - نفت تهران

ــاره اين دو تيم  ــرد در هفته دهم ليگ برتر، دوب ــت روز بعد از نب هش
ــه نيمه نهايى ــد، تيم هايى كه در مرحل ــى مى كنن ــر هم صف آراي براب

ــهد  ــم ديدار كردند و همه اين بازى ها در مش ــته هم با ه  فصل گذش
ــروزى 2 بر يك در  ــيد. پي ــا برترى نفت تهران به پايان رس ــام و ب انج
ــابقات فصل پيش  ــه دهم ليگ و برترى در ضربات پنالتى در مس هفت
ــم پديده را براى گرفتن انتقام از نفتى ها  ــام حذفى، انگيزه نفرات تي ج
ــيار افزايش داده است.شاگردان عليرضا منصوريان دومين برد خود  بس
ــت آوردند  ــگ را دو هفته پيش برابر پديده به دس ــل جارى لي در فص
ــدند؛ آنهم برابر تيم دوم  ــه پيش در خانه متوقف ش ــد در هفت و هرچن
ــومين برد  ــرايط خوبى دارند تا س ــا از نظر روحى و فنى ش ــدول ام ج

متوالى خود در مشهد برابر پديده را هم جشن بگيرند.
تمام اين مسايل، هفتمين ديدار از مرحله يك هشتم نهايى جام حذفى 
را حساس تر و زيباتر مى كند و بايد ديد نفت با كسب سومين پيروزى 
ــهد، به مرحله يك چهارم نهايى خواهد بود و يا پديده با گرفتن  در مش
يك انتقام شيرين از نفت، به مرحله بعدى جام صعود مى كند و حريف 

يكى از دو تيم استقالل يا فوالد خواهد شد.
استقالل تهران - فوالد خوزستان

ــى و ديگر در تالش  ــى قهرمان ــن دو تيم كه يكى مدع ــاز دوئل اي آغ
ــاس از ــت. اين دو تيم ابتدا در ديدارى حس ــراى خروج از بحران اس ب

ــس از تعطيالت ليگ  ــف آرايى مى كنند و پ ــام حذفى برابر هم ص ج
ــواز مقابل هم  ــم ليگ در اه ــى، در هفته دوازده ــازى تيم مل ــراى ب ب

قرار مى گيرند.
ــروزى در دربى  ــه پي ــيدن ب ــى در رس ــس از ناكام ــه پ ــتقالل ك اس
ــم هم اسير شده  ــيه جديد كرار جاس ــرايط خوبى ندارد و در حاش ش
ــابقات ــيدن به مرحله بعدى مس ــگاه آزادى براى رس ــت، در ورزش اس

انگيزه بااليى دارد زيرا با اين برد روحيه خود را براى تدام موفقيت هايش 
در مسابقات باشگاهى كشور افزايش خواهد داد.البته فوالد هرچند اين 
ــا در بحران نتيجه گيرى قرار دارد و با اختالف تنها يك امتياز با  روزه
ــه؛ اما برگزارى اين بازى  ــين، در رده پانزدهم جدول قرار گرفت قعرنش
ــايد انگيزه مضاعفى براى  ــدن بازى، ش ــتقيم ش در تهران و پخش مس
ــد كه عملكرد بهترى را از خود ارائه دهند. هرچند  نفرات اين تيم باش
ــدن از طريق ليگ ندارد،  ــيايى ش ــايد ديگر اميدى به آس فوالد كه ش
برنامه اصلى  خود را روى موفقيت در جام حذفى گذاشته تا سال آينده 
ــتمين نبرد دو تيم در  ــد.در بيست و هش ــيا باش نماينده ايران در آس
ــتقاللى ها به فكر كسب دوازدهمين  تاريخ رقابت هاى فوتبال ايران، اس
ــتند و فوالدى ها به فكر نهمين برد؛ آنهم در ديدارى  پيروزى خود هس
كه تساوى ندارد و تعداد هفت مساوى قبلى دو تيم تغيير نخواهد كرد.

سايپا تهران - تراكتورسازى تبريز
ــازى  ــاه، تيم تراكتورس ــم 28 مهرم ــر بگوئي ــا بهت ــه پيش ي دو هفت
ــايپا به دومين برد متوالى اش در  با پيروزى 2 بر يك در خانه مقابل س
ــران نتيجه گيرى،  ــيدن موقت به بح ــت يافت و با پايان بخش ليگ دس
ــات آن بازى  ــرد. هنوز اتفاق ــران ك ــران را وارد بح ــان ته نارنجى پوش
خصوصا حركت سرمربى مجيد جاللى بعد از شكست تيمش فراموش 
ــاس برابر هم ــا بايد در چارچوب يك رقابت حس ــده كه دوباره آنه نش

صف آرايى كنند.
ــه نهايى  ــه مرحله نيم ــتين تيم ب ــوان نخس ــازى به عن ــده اين ب برن
ــه همين دليل هيچ كدام از  ــل جارى جام حذفى صعود مى كند، ب فص
ــد. در اين  ــن بازى را ترك كنن ــت زمي ــم نمى خواهند با شكس دو تي
ــرمربى پرتغالى اش تلخ تر  ــابقه براى تراكتور و س بين باخت در اين مس
ــايپا هم كه به لطف ــان را بدتر از قبل مى كنند. س ــت زيرا وضع ش اس
ــد در خانه، ــت، نمى خواه ــدار اس ــن دي ــان اي ــب، ميزب ــه مناس قرع

ــد.تراكتورى  ها كه در دو بازى گذشته  ــدن را بچش طعم تلخ حذف ش
ــر ذوب آهن را در 10 دقيقه ــگ ابتدا پيروزى 4 بر يك در خانه براب لي
ــپس در خانه صبا تن به شكست  ــاوى 4 بر 4 عوض كردند و س  با تس
ــايپا كه با برد هفته پيش  ــوارى را در زمين تيم س دادند، قطعا كار دش

در زمين سياه جامگان احيا شده است، پيش رو دارند.
ذوب آهن اصفهان - پرسپوليس تهران

تقابل دوباره يحيى گل محمدى با پرسپوليس در جام حذفى؛ مربى كه 
ذاتا يك پرسپوليسى است اما فصل پيش در پاى فينال جام حذفى در 
ــرخپوش را حذف كرد و آرزوى رسيدن به آسيا را بر  تهران اين تيم س

دل هوادارانش گذاشت.
ــم  ه ــگ  لي ــارى  ج ــل  فص ــارم  چه ــه  هفت در  ــاق  اتف ــن  اي
ــا ب ــران  ته در  ــاره  دوب ــش  تيم و  ــى  يحي و  ــد  ش ــرار  تك

نتيجه 2 بر يك پرسپوليس را شكست دادند تا اين تيم فصل را با يك 
بحران بزرگ آغاز كند.

ــا انگيزه  ــا تيم جوان، ب ــرق مى كند؛ برانكو ب ــا قضيه ف ــنبه ام چهارش
ــش  ــى و تيم ــر يحي ــان براب ــار در اصفه ــن ب ــده اش، اي ــا ش و احي
صف آرايى مى كند و اميدوار است به عنوان دومين تيم فصل جارى به 
مرحله نيمه نهايى جام حذفى برسد. پيروزى در اصفهان و صعود به جمع

ــپوليس از ذوب آهن است و شانس  4 تيم برتر جام بهترين انتقام پرس
آنها را براى رسيدن به آسيا از مسيرى ساده تر بيشتر مى كند.

ــمين دوره جام حذفى، ذوب آهن را  ــت و شش ــپوليس كه در بيس پرس
ــرد، به فكر تكرار  ــتم نهايى و در خانه اش حذف ك ــه يك هش در مرحل
ــابقات باشگاهى ايران  ــدش در مس ــت تا روند روبه رش آن موفقيت اس
ــمند ادامه دهد اما بردن تيمى كه هدايتش برعهده  را با اين برد ارزش

يحيى  گل محمدى است، كار ساده اى نخواهد بود.
درروزى كه سوشا مكانى و مهدى طارمى محروم هستند و سرخپوشان 
كاپيتانى به نام هادى نوروزى را ندارند، پرسپوليس كار سختى را برابر 
ــيار  ــان جوان ذوب آهن خصوصا كاوه رضايى كه اين روزها بس مهاجم

آماده است، پيش رو دارد. 
ــد در خانه ذوب آهن  ــپوليس مى توان حاال بايد منتظر ماند و ديد پرس
ــتادش موفق ظاهر شد  ــاگرد برابر اس ــت به كار بزرگى بزند و يا ش دس
ــراى اين تيم رقم  ــان، بحران ديگرى را ب ــا حذف كردن سرخپوش و ب

خواهد زد.
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سرخابى ها

جام حذفى فوتبال باشگاه هاى كشور؛
كار دشوار سرخابى ها در جام شگفتى ها

ــود بگوييم ــان  نمى ش ــد، روى م ــزه مى گوي ــاب ني ــى پرت ــم مل ــو تي عض
قراردادهاى مان در ليگ چقدر است.

ــاد  ــاه در خرم آب ــر م ــا از 27 مه ــرد: اردوى م ــار ك ــى، اظه ــادق خادم ص
ــى  خوب ــرايط  ش از  ــون  تاكن ــه  ك دارد  ــه  ادام ــان  آب  13 ــا  ت و  ــاز  آغ
ــم.وى درباره  ــتفاده كردي ــن از آن اس ــه نحو احس ــم و ب ــوردار بوده اي برخ
ــد، بيان كرد:  ــب كن ــهميه المپيك كس ــت كه س ــه چقدر اميدوار اس اينك
ــال 89 با  ــزه فعاليت مى كنم، س ــت كه در پرتاب ني ــال اس ــدود 8، 9 س ح
پرتاب69 متر و 86 سانتى متر ركورد جوانان ايران را شكستم كه اگر آن زمان 
حمايت مى كردند، با توجه به انگيزه اى كه داشتم، مى توانستم ركوردهاى بهترى 
هم ثبت كنم ولى به سبب بى توجهى، انگيزه ام را از دست دادم و اگر اين شرايط
ــم. مى مان ــى  قبل ــاى  ركورده ــان  هم روى  ــد،  باش ــته  داش ــه  ادام

ــترى از ما  ــى بيش ــت مال ــد حماي ــيون باي ــرد: فدراس ــد ك ــى تأكي خادم
ــى خوب ــاى  ركورده ــم  مى تواني ــورت  ص ــن  اي در  و  ــد  باش ــته  داش

ــانتى متر  ــا 69 متر و 86 س ــورد جوانان را ب ــال 89 كه رك ــت كنيم. س ثب
ــال ــانتى متر و امس ــر و 49 س ــوردم 71 مت ــل رك ــال قب ــتم، س شكس
ــا ــن ركوده ــويم، اي ــت نش ــر حماي ــود و اگ ــانتى متر ب ــرو 83 س 71مت

ارتقاء نمى يابد.
وى در پايان گفت: كسب سهميه المپيك ريودوژانيرو دور از دسترس نيست 
ــويم ما هم مثل پرتاب گرهاى ديسك، وزنه و چكش  و اگر حمايت ش

مى توانيم جواز حضور در المپيك را به دست بياوريم.

على كفاشيان، براى توضيح در خصوص آخرين وضعيت تيم ملى و اتفاقات 
حاشيه اى اخير سرمربى تيم ملى فوتبال به وزارت ورزش و جوانان رفت.

ــم ملى  ــرمربى تي ــر پيرامون س ــد روز اخي ــات چن ــه اتفاق ــس از آنك پ
ــال  فوتب در  ــدى  جدي ــش  چال ــه  ب ــال  فوتب ــيون  فدراس ــركل  دبي و 
ــد، على كفاشيان به همراه برخى ديگر از مديران اين فدراسيون  تبديل ش
ــه وجود آمده  ــيه هاى ب ــه اى در وزارت ورزش پيرامون حاش ــى جلس ط

توضيحاتى را ارائه كردند.
ــه  ــى آن ب ــه ط ــى روش ك ــوس ك ــا كارل ــه ب ــس از جلس ــيان پ كفاش
ــرمربى تيم ملى اخطار داده بود كه بدون هماهنگى فدراسيون فوتبال  س
ــئول  ــس آن مصاحبه اى انجام ندهد به وزارت ورزش در خيابان س و ريي
ــى از مديران اين وزارتخانه در خصوص  ــت و در حضور معاونان و جمع رف
ــى و اظهارات اخير كارلوس كى روش توضيحاتى  آخرين وضعيت تيم مل

را ارائه كرد.
ــز  ــان ني ــر ورزش و جوان ــود وزي ــه مى ش ــه گفت ــت ك ــن نشس در اي
ــيان توضيحاتى را در خصوص آخرين وضعيت  ــته است كفاش حضور داش
تيم ملى پيش از بازى برابر تركمنستان و مذاكراتش با كارلوس كى روش 
ــان نگران تبعات  ــد وزارت ورزش و جوان ــت.به نظر مى رس ارائه كرده اس
ــت و  ــرمربى پرتغالى تيم ملى فوتبال اس ــا و جنجال هاى اخير س بيانيه ه
ــت كه به اين موضوعات و حاشيه ها  ــته اس ــه خواس با برگزارى اين جلس

پايان داده شود.

روى مان نمى شود بگوييم قراردادهاى مان
احضار كفاشيان به وزارت ورزش چقدر است

ــران در جديدترين  ــوارى اي ــينى تيم جاده دوچرخه س ــا توجه به صدرنش ب
ــاد با تيم  ــيار زي ــته و اختالف بس ــى اين رش ــه بين الملل ــگ اتحادي رنكين
ــته را ــهميه المپيك اين رش ــه س ــب س ــوان از همين حاال كس دوم، مى ت
ــى  بين الملل ــه  اتحادي  UCI ــالم  اع ــن  آخري ــت.طبق  دانس ــى  قطع
ــبت  ــاز و با اختالف 914 امتياز نس ــا 1516 امتي ــوارى ايران ب دوچرخه س
ــته جاده  ــيا در رش ــدول رنكينگ آس ــدر ج ــتان در ص ــور قزاقس ــه كش ب
در  ــى  جهان ــيون  فدراس ــرارت  مق و  ــن  قواني ــق  گرفت.طب ــرار  ق
ــوارى جاده ، چهار تيم برتر  ــته دوچرخه س ــهميه المپيك در رش ــب س كس
ــيا سهميه المپيك را كسب خواهند كرد كه تيم اول رنكينگ، رنكينگ آس
3 سهميه و تيم هاى دوم تا چهارم هر كدام دو سهميه رشته دوچرخه سوارى 
جاده را در المپيك خواهند داشت.با توجه به اين قانون و فاصله بسيار زياد 
ــايت فدراسيون دوچرخه سوارى آمده  ــاير تيم هاى آسيايى، در س ايران با س
است: دريافت سه سهميه المپيك 2016 ريو در رشته جاده براى كشورمان 
قطعى شد.با توجه به فرصت ده ماهه تا المپيك ريو و عدم تغيير محسوس 
ــدار و اختالف زياد در  ــران كه با اقت ــيايى به ويژه اي ــاز تيم هاى آس در امتي
ــهميه  ــه س ــد قطعى بودن س صدر جدول قرار دارد، از ماه ها قبل نيز مى ش
ــرو قمرى،  ــوارى ايران در بخش جاده را اعالم كرد. خس المپيك دوچرخه س
ــاله،  ــن مس ــه اي ــتناد ب ــا اس ــز ب ــوارى ني ــيون دوچرخه س ــس فدراس ريي
را ــاده  ج ــش  بخ در  ــك  المپي ــهميه  س ــه  س ــب  كس ــول  ق ــا  باره

 داده بود.

قطعى شدن سه سهميه المپيك
 در دوچرخه سوارى

ــته  ــته ليگ اين رش ــى نتوانس ــس درحال ــيون تني  فدراس
ــته هاى  ــاى ملى در رش ــه تيم ه ــد كه هم ــزار كن را برگ
ــرايطى  ــگ بيرون مى آيند. در چنين ش ــف از دل لي مختل
ــد و ــا مى زن ــى درج ــم مل ــرا تي ــود چ ــخص مى ش مش

پيشرفتى ندارد!
ــام فجر) در  ــن المللى جوانان (ج ــابقات بي اولين دوره مس
ــه ميزبانى مجموعه  ــال جارى ب ــال 2016 بهمن ماه س س
ــود. اين يكى ديگر از  ــى المپيك كيش برگزار مى ش ورزش
ــيون تنيس است. فدراسيونى  ميزبانى هاى پرتعداد فدراس
ــن ميزبانى هاى  ــر گرفت ــدت درگي ــا به ش ــه اين روزه ك
ــن تري ــم  مه ــه  اينك از  ــل  غاف ــت  اس ــى  الملل ــن  بي
ــا تعويقى  ــوز ب ــد هن ــه ليگ برتر باش ــى ك ــداد داخل روي
ــت برگزار  ــم قرار نيس ــت و هنوز ه ــد ماهه روبه روس چن
ــيا، ــال آس ــه ميزبانى رقابت هاى زير 14 س ــود. 5 هفت ش
ــال، س  18 ــر  زي ــور  جوني ــاى  رقابته ــى  ميزبان دو 
ــابقات  مس ــى  ميزبان  ، ــرز  فيوچ ــابقات  مس ــه  هفت  5  
ــس كاپ تنها  ــوتان و ديوي ــس پيشكس ــى تني ــن الملل بي
ــت.  ــيون تنيس اس ــر فدراس ــاى اخي ــى از ميزبانى ه بخش
ــه اى براى  ــووالن مى گويند هزين ــى كه مس ــى هاي ميزبان
ــى آن روى دوش بخش  ــار مال ــدارد و تمام ب ــيون ن فدراس
ــوال را  ــود اين س ــت. اما با كمى تامل مى ش خصوصى اس
پرسيد كه آيا همين بخش خصوصى نمى تواند براى رقابت 
هاى حساس داخلى از جمله ليگ برتر پا پيش بگذارد؟ چرا 
ــركت كننده  ــابقات بين المللى تنها ش كه برخى از اين مس
ــه اندازه يك رويداد ــى دارد و هزينه كردن براى آن ب داخل
ــر در هر  ــت.ليگ برت ــرون به صرفه نيس ــى مق ــن الملل  بي
ــود.جايى براى  ــوب مى ش ــن آن محس ــيون، ويتري فدراس
ــگار همان  ــا ان ــه اين روزه ــه البت ــم ملى ك ــك به تي كم
ــور در  ــه اى براى حض ــم، عالق ــم دوره قبلى ه ــش تي ش

ــر براى  ــگ برت ــه لي ــد. ورودي ــداده ان ــان ن ــن دوره نش اي
ــته  ــال گذش ــت و تيم هاى س هر تيم 6 ميليون تومان اس
ــاى اغلب  ــره ه ــات مدي ــه هي ــى كنند ك ــوان م ــم عن ه
ــال جارى ــراى ورزش در س ــه اى ب ــان هزين ــى ش صنعت

در نظر نگرفته است و همين مى شود كه تنها يك تيم تا 28 
مهر كه مهلت اعالم آمادگى تيم ها براى حضور در ليگ برتر بود

ــابقات ليگ كرد و نمى شد مسابقات   اعالم حضور براى مس
ليگ را با تنها يك تيم برگزار كرد!

اصرارى به برگزارى ليگ با هر شرايطى ندارم
در ــق  تعوي ــوص  خص در  ــس،  تني ــيون  فدراس ــس  ريي

ــن بارها نظرم  ــوان كرد: م ــر تنيس عن ــزارى ليگ برت برگ

ــى ــر قيمت ــه ه ــگ را ب ــزارى لي ــرده ام. برگ ــالم ك را اع
ــابقات ليگ  ــان مس ــى پذيرم و اين رقابت ها بايد در ش نم
ــد. االن شرايط به گونه اى است كه با اين وضعيت  برتر باش
ــر بايد كيفيت  ــدارم. ليگ برت ــرارى به برگزارى ليگ ن اص
ــه اى ــه از آن نتيج ــد ك ــذار باش ــد و اثرگ ــته باش داش

حاصل شود.
ــازمان ليگ فدراسيون نيز در  على اصغر غمناك، رييس س
ــته موافقم  ــت: من هم با نظر آقاى شايس ــن خصوص گف اي
ــا تمام  ــود. م ــگ برتر تنيس حفظ ش ــان لي ــون بايد ش چ
ــگ برتر انجام  ــابقات لي ــراى برگزارى مس ــالش مان را ب ت
ــم وارد مذاكره  ــركت صنعتى تجارى ه ــم و با چند ش دادي

ــته در ليگ بودند  ــال گذش ــش تيمى كه س ــديم. به ش ش
ــا يك تيم  ــده تنه ــم ولى تا مهلت اعالم ش ــز نامه دادي ني
ــگ برتر كرد.يك تيم هم  ــالم آمادگى براى حضور در لي اع
ــركت پيدا  ــاهى اعالم كرد در ليگ ش ــروز به صورت ش دي
ــخ به اين سوال كه چرا اسپانسرها براى  مى كند.وى در پاس
ــور خارجى ها  ــى گاهى بدون حض ــاى بين الملل رقابت ه
ــذارى در  ــرمايه گ ــا عالقه اى براى س ــى كنند ام ــرج م خ
ــابقات  ــد، گفت: به عنوان مثال رقابتى مثل مس ليگ ندارن
ــگ برتر را  ــدارد. ولى لي ــه اى ن ــيا هزين ــال آس زير 14 س
ــرد. در ضمن  ــون برگزار ك ــا 7-8 ميلي ــود مثال ب ــى ش نم
ــى و كلى  ــورت ناگهان ــش خصوصى به ص ــر و بخ اسپانس
ــت داريم ــيد ما هم دوس ــى كند. مطمئن باش ــت نم حماي

ليگ برتر هر چه سريع تر برگزار شود.
آينده مبهم ليگ برتر و جايگزين ناواردى به نام 

جام حذفى!
ــاال حاالها  ــد ح ــر مى رس ــه نظ ــاب بعيد ب ــن حس ــا اي ب
ــراى حضور در اين  ــيده از ليگ دليلى ب ــم هاى كناركش تي
ــيون هم كه  ــدا كنند. فدراس ــى براى خود پي ــت داخل رقاب
ــه اى به نام ليگ  ــداد بين المللى دارد كه دغدغ ــدر روي آنق
ــد. اين  ــيده ان ــم ها هم كه پس كش ــرد. تي ــش را نگي وقت
ــتعداد به هدر مى روند و تيم ملى  ــط فقط تعدادى اس وس
ــال  ــگ برتر تا پايان س ــراى برگزارى لي ــى زند. ب ــا م درج
ــويم  ــتان نزديك تر مى ش ــت. هرچه به زمس ــت هس فرص
ــود .اما  ــتر مى ش ــت براى برگزارى ليگ هم بيش محدودي
ــود ليگ برتر را  ــيون موفق نش اگر تحت هر عنوانى فدراس
برگزار كند تكليف چيست؟ غمناك اين طور پاسخ داد: اگر 
موفق نشويم مسابقات ليگ برتر را برگزار كنيم جام حذفى 
ــت كه با توجه به هزينه هاى كمتر  را در پيش خواهيم داش

تعداد تيم هاى بيشترى در آن شركت پيدا مى كنند.

ــراز رضايت از  ــتى فرنگى با اب ــرمربى تيم ملى كش س
ــن اردوى ــس از پايان دومي ــى كاران پ ــرايط فرنگ ش
تيم ملى،  گفت: كشتى گيران بسيار باانگيزه و پرتالش 

تا آخرين لحظه تمرين كردند.
ــن اردو  ــان احتمالى اي ــاره مصدوم ــا، درب ــد بن محم
ــت  ــرى از ناحيه مچ دس ــام بوي ــا پي ــت: تنه ــز گف ني
ــد  ــخص ش ــود كه پس از MRI مش ــيب ديده ب آس
ــط كوبيدگى  ــكل خاصى نبوده و فق ــبختانه مش خوش
ــبختانه  ــت. خوش ــوده اس ــت او ب ــچ دس ــالت م عض
ــالمت كامل  ــرحال و در س ــى س ــرات همگ ــاير نف س
ــعيد عبدولى به دليل  ــش س ــتند.وى درباره بخش هس
ــى، گفت: او  ــات تيم مل ــگام در تمرين ــور ديرهن حض
ــود چند  ــه وارد اردو ش ــل از اينك ــار روز قب ــه چه س
ــورش را در اردوى ــازه حض ــت داد تا اج ــار درخواس ب
ــم ملى صادر كنم اما من از اين كار خوددارى كردم  تي
ــفنديارى فر اجازه  ــاطت اس ــه در نهايت با وس ــا اينك ت
ــم كه با او  ــى بيايد. وقتى ه ــى به تيم مل دادم عبدول
ــدم.  ــردم و از داليل غيبتش گفت، قانع ش صحبت ك
ــا المپيك  ــت 9 ماهه ت ــت در فرص ــى قرار اس عبدول
ــواده اش را به تهران بياورد تا بدون دغدغه فقط به  خان
فكر تمرينات باشد.بنا افزود: مطمئنا آمدن او به تهران 
هم به نفع خودش خواهد بود و هم به نفع كشتى فرنگى. 
ــرطى آمدنش به تهران مثمرثمر خواهد بود  البته به ش

كه از طرف مربى اش به خوبى كنترل شود.سرمربى تيم 
ــتى فرنگى خاطرنشان كرد: طى اين چند روز  ملى كش
ــاهده كردم كه يكى دو قهرمان  در يكى دو سايت مش
ــى را كرده اند اما من  ــن صحبت هاي ــتى بر عليه م كش
جوابى به آنها نداده ام تا اينكه مشخص شد اين حرف ها 
ــت. پس  ــار يافته اس ــته و به دروغ انتش ــت نداش صح
ــيم و فورا جواب  ــته باش ــعه صدر داش اگر ما كمى س
ــيارى از مشكالت حل خواهد شد. متاسفانه  ندهيم بس
ــود  ــود دارد كه باعث مى ش ــيطنت ها وج ــرى ش يكس
ــود. در اين  ــت ش ــيه هايى درس ــتى حاش ــراى كش ب
ــز روحيه، انگيزه  ــه تيم ملى آمدم ج ــد وقتى كه ب چن
ــتى گيران و مربيان چيز ديگرى نديدم.  و عشق از كش
ــود دارد اما  ــى وج ــتى حواش البته بيرون از خانه كش
ــه نمى گذاريم  ــت ك ــكر اينقدر مديريت هس خدا را ش
ــود هر چند معتقدم  ــى وارد خانه كشتى ش اين حواش
ــتيم  ــاس هس ــرايط حس ــد با اين بهانه كه در ش نباي
ــار  ــم و انتظ ــتى ها ببندي ــر روى كاس ــم مان را ب چش
داشته باشيم هيچ انتقادى نشود اما در اين زمان كم تا 

المپيك بيشتر به عشق نياز داريم.
ــه آيا پس از  ــوال ك ــخ به اين س ــا، در پايان در پاس بن
ــاون وى  ــان و مع ــر ورزش و جوان ــه وزي ــدى ك بازدي
ــك از اردوى ــى المپي ــس كميته مل ــن ريي و همچني
ــا از اين  ــتند حمايت ه ــتى فرنگى داش  تيم ملى كش

ــت يا خير؟ گفت: به طور شفاف  ــده اس تيم بيشتر ش
ــول خادم است كه البته  ــاب من رس بگويم طرف حس
ــده ام با وجود  ــه تيم ملى آم ــن چند وقتى كه ب در اي
ــته خيلى خوب شرايط را براى ما  كمبودهايى كه داش
ــووالن وزارت ورزش و ــن از مس ــت. م ــا كرده اس مهي

ــتى ــان به كش ــه ملى المپيك به خاطر توجه ش كميت
ــودرزى بگويم يك  ــكر مى كنم. من نمى توانم به گ تش
ميليارد تومان به من بده بلكه آنها بايد اين بودجه را در 
اختيار فدراسيون كشتى بگذارند تا فدراسيون اين پول 

را بر اساس صالحديد تقسيم كند.

ــت. فركى در شرايطى  ــده اس ــخص نش ــپاهان مش ــين فركى از س هنوز داليل جدايى توافقى حس
ــت او بتواند با ــى رف ــار م ــه انتظ ــد ك ــدا ش ــى ج ــان اصفهان ــع زردپوش از جم
ــپاهان را به روزهاى خوب  ــده بود، مقابله كند و س  چالش جديدى كه روبه رو ش
ــابق سپاهان بيانگر موضوع  ــرمربى س خودش برگرداند. اما جدايى غيرمنتظره س
ــى در خصوص  ــان اصفهان ــس از جدايى از جمع زردپوش ــود. فركى پ ــرى ب ديگ
علت اصلى اين اتفاق گفت: «بهتر است در آينده اى نه چندان دور در مورد جزييات 
ــل جدايى ام را بيان  ــروز هم يك روز به روزى كه دالي ــى ام صحبت كنم. ام جداي
ــاى كار فراهم نبود و  ــه صورت كلى مى گويم كه فض ــده ايم. ب مى كنم، نزديك ش
ــگاه بود.وى درباره  ــپاهان رفتنم از اين باش ــگاه س بهترين انتخاب براى من و باش
اينكه چرا چيزى از محرم نويدكيا نمى گويد كه به گفته بسيارى از افراد مطلع او
 عامل اصلى جدايى اش از سپاهان بوده، تصريح كرد: «گفتم كه به زودى همه چيز 

را مطرح مى كنم. مطمئن باشيد در مصاحبه اى كه خواهم داشت همه چيز را درباره محرم نويدكيا 
و ديگر عواملى كه باعث شد از سپاهان جدا شوم را بيان مى كنم.»

ــيارى امروز جواب  ــده است، شايد بس ــتقالل انگار يك معادله پيچيده ش ــم، براى اس كرار جاس
ــتقالل بايد اين بازيكن  ــد و اعالم كنند كه اس ــاده بدهن ــن معادله را خيلى س اي
ــال ها از  ــت و س ــخ امروزى نيس ــت كه اين پاس را اخراج كند. اما واقعيت اين اس
چنين پاسخ هايى مى گذرد چون امروز اخراج يك بازيكن يعنى پرداخت حقوقش 
ــت كرار تفاهم با او است،  ــدن از دس  آخر فصل بدون تخفيف.تنها راه خالص ش
ــتر»  اين يعنى آنكه مقدارى به او پول بدهند «از اينكه تاكنون داده اند هم بيش
ــدن به اين مفهوم را  ــراى جدايى تفاهم كنند.  راه حل هاى ديگر جداش ــا او ب و ب
ندارد. موضوع آن است كه استقالل مجبور است كرار را بگذارد در ليست فروش، 
شايد كسى باشد كه او را بخواهد و استقالل متضرر نشود.و اين  آخرين راه همان 
نكته اى است كه پرويز مظلومى روى آن اصرار دارد و تا زمانى كه استقالل نتواند 
به جاى كرار بازيكنى بياورد و يا اينكه قول محكمى در اين رابطه نگيرد، همچنان 
مى خواهد از كرار دفاع كند.  اين به آن معنى نيست كه مظلومى اين كرار را مى خواهد كه به آن 

معنى است كه او اول جانشين مى خواهد و بعد مجوز جدايى كرار را مى دهد.

فركى: همه چيز را در مورد نويدكيا مى گويم استقالل، بايد جانشين جاسم را پيدا كند

برگزار نشدن 
ليگ تنيس

 و درجا زدن 
تيم ملى

بنا: طرف حساب من خادم است؛
 نمى گذارم حاشيه وارد تيم ملى شود
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

ــر هدايت  ــزرگ ت ــروزى هاى ب ــمت پي ــوى و به س ــكالت، ما را ق مش
مى كنند.اگر مى خواهيم فرد موفقى باشيم، بهتر است از نكات گفته شده 

استفاده كنيم.
راز اول

از كارهايى كه ناچارى انجام دهى لذت ببـــر.
ــت  ــذارد كار را درس ــد و نمى گ ــته تر مى كن ــو را خس ــق زدن تنها ت ن

انجام دهى.
ــگ همه جا  ــار كنى، مثل س ــت رفت ــا موفقيت مانند يك دوس اما اگر ب

به دنبالت خــــــواهد بود.
راز دوم

سعى كن كارهايت را از صميم قلب انجام دهى.
نه به صرف اين كه ناچارى انجام دهى.

بايد به كارت ايمان داشته باشى.
يك جريان آب ضعيف ، تنها نيمى از باغچه را آبيارى مى كند.

راز سوم
همه چيز را همانطور كه هست بپذير.

خواستن تنها، چيزى را تغيير نمى دهد.
ــه آب نبات تبديل  ــى دارد و برف را ب ــدن باز نم ــتن، باد را از وزي خواس

نمى كند.
اگر مى خواهى چيزها را بهتر از خودشان تبديل كنى، با آنها همان گونه 

كه هستند مواجه شو.
راز چهارم

تمرين كن تا از درون شاد باشى.
اجازه نده ديگران براى شاد كردن تو تصميم بگيرند.

خودت رييس كارخانة شادى سازى باش.
راز پنجم

ذهنت را همانند ابر سفيدى كه در آسمان است، آزاد كن.
تالش كن، اما نتايج كار را واگذار تا با هم كار بيايند.

براى ابر چه فرقى مى كند باد از كدام سو بوزد؟
چرا وقتت را براى چيزى كه در كنترل تو نيست، تلف مى كنى؟

راز ششم
وقتى تصميم به انجام كارى مى گيرى،

از خود نپرس : من چه مى خواهم ؟
بلكه بپرس : چه كارى به نفع همه است ؟

ــارت كار خواهند كرد و  ــى، ديگران در كن اگر به فكر منافع ديگران باش
كمكت خواهند كرد تا موفق شوى.

 راز هفتم
هنگام تصميم گيرى ابتدا نبايد بپرسى، از اين كار چه نفعى عايدم خواهد 

شد؟
پرسش درست اين است كه : چه كارى به نفع همه است؟

ــتوار  ــه ى ديوارهايش اس ــد كه هم ــتحكم خواهد ش ــه زمانى مس خان
باشند.

روزى همسر مالنصرالدين از او پرسيد:
فردا چه مى كنى؟

ــد به مزرعه مى روم و اگر بارانى باشد به كوهستان  گفت: اگر هوا آفتابى باش
مى روم و علوفه جمع مى كنم.
همسرش گفت: بگو ان شاءا...

او گفت: ان شاءا... ندارد فردا يا هوا آفتابى است يا بارانى.
از قضا فردا در ميان راه راهزنان رسيدند و او را كتك زدند.

ــد به خانه  ــتان و مجبور ش ــيد و نه به كوهس مالنصرالدين نه به مزرعه رس
بازگردد. همسرش گفت: كيست؟

او جواب داد: ان شاءا... منم.

شيرينى

پرواز در آسمان ها

ــيرينى  ــمش به دكان ش ــت، ناگهان چش ــى گذش ــهرى م روزى مال از ش
ــه خوردن  ــروع ب ــيرينى ها رفت و ش ــراغ ش ــى افتاد به يكباره به س فروش

كرد.
شيرينى فروش شروع كرد به زدن او، مال همان طورى كه مى خورد با صداى 
بلند مى خنديد و مى گفت: عجب شهر خوبى است و چه مردمان خوبى دارد 

كه با زور و كتك رهگذران را وادار به شيرينى خوردن مى كنند!

ــت و در نجوم تبحرى دارد يك روز رو  مردى كه خيال مى كرد دانشمند اس
به مال كرد و گفت:

ــت  ــرده اى و همه تو را دس ــردم ك ــخره م ــى خود را مس خجالت نمى كش
ــب در آفاق و انفس  ــمند هستم و هر ش مى اندازند در صورتى كه من دانش

سير مى كنم.
مال گفت : آيا در اين سفرها چيز نرمى به صورتت نخورده است؟

دانشمند گفت :اتقاقا چرا !
مال با تمسخر پاسخ داد: درست است همان چيز نرم دم االغ من بوده است!

دريچهحكايت

حرمت
بافتن را از يك فاميل خيلى دور ياد گرفتم
كه نه اسمش خاطرم است نه قيافه اش،

اما حرفش هيچ  وقت از يادم نمى رود، مى گفت:
زندگى مثل يك كالف كاموا است،

از دستت كه در برود مى شود كالف سردرگم،
گره مى خورد، مى پيچد به هم، گره گره مى شود،

بعد بايد صبورى كنى، گره را به وقتش با حوصله باز كنى،
زياد كه كلنجار بروى، گره بزرگتر مى شود، كورتر مى شود،

يك جايى ديگر كارى نمى شود كرد، بايد سر و ته كالف را بريد،
يك گره ظريف كوچك زد، بعد آن گره را توى بافتنى يك جورى قايم كرد،

محو كرد، يك جورى كه معلوم نشود،
يادت باشد، گره هاى توى كالف همان دلخورى هاى كوچك و بزرگند،

همان كينه هاى چند ساله، بايد يك جايى تمامش كرد، سر و تهش را بريد،
زندگى به بندى بند است به نام «حرمت»

كه اگر آن بند پاره شود كار زندگى تمام است...

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(13 آبان)
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ــندگى و  ــد از خوش اخالقى و بخش وقتى مى خواهن
شكيبايى كسى تعريف كنند، اين مثل را مى آورند. و 

قصه اى دارد كه از اين قرار است:
ــالهاى خيلى پيش چند نفر دور هم جمع شده  در س
ــد. بين آنها آدم  بودند و از هر درى صحبت مى كردن
خوب و خوش اخالقى بود كه هيچ وقت با كسى مرافعه 
ــر همان آدم خوش  ــت. يكى از آنها اشاره به س نداش
اخالق مى كند و به رفيقش مى گويد: « بنازم اين سر 
را كه تا حاال نشكسته.» رفيقش مى گويد:« چطور تا 
حاال سر او نشكسته؟» مى گويد براى اينكه هيچ وقت 

با كسى دعوا و نزاع نداشته.»
رفيقش مى گويد: « من امروز سر او را مى شكنم.» بعد 

ــود متفرق مى شوند و هر  از اينكه مجلس تمام مى ش
كسى به دنبال كار خودش مى رود. مرد خوش رفتار هم 
بيلى بر مى دارد و مى رود در مزرعه اش سيل بند را باز 
مى كند و بنا مى كند زمين هايش را كه حاصلخيز بوده 
ــر او را مى شكند،  آب دادن. مردى هم كه گفته بود س
مى رود جلوى آب او را مى بندد و بنا مى كند بيابان را 
آب دادن. مرد خوش اخالق كه مى بيند آبش را بسته 
اند از راه دور صدا مى زند:« آهاى! خدا پدرت را رحمت 
كند، هركس هستى هر موقع آبياريت تمام شد، آب را 
ــنود  ببند كه بيايد.» آن مرد وقتى اين حرف را مى ش
خجالت مى كشد و جلو آب را باز مى كند و مى گويد:

« بنازم اين سر را كه تا حاال نشكسته.»

ــيار خب! پيش از هر چيز بايد اعالم كنيم كه  بس
ــبه قطر ماه براى حل كردن معما  نيازى به محاس
ــر ماه يك نكته  ــه عبارت ديگر، قط وجود ندارد. ب
ــود. فرض مى كنيم  گمراه كننده محسوب مى ش
شعاع ماه برابر با r  است. در نتيجه طول كابل برابر 

.1-Pi×(r)×2 است با
 X فرض مى كنيم عمق شكافى كه بايد ايجاد شود 
متر است. پس طول كابل بايد برابر با محيط دايره 
 1-Pi×(r)×2 ايجاد شده توسط شكاف باشد. يعنى
بايد با Pi×(r-X)×2 برابر باشد. با حل كردن اين 
  0,159 = (Pi)2/1 = X :ــت معادله خواهيم داش
يعنى عمق شكاف بايد برابر با 159 ميليمتر (تقريبا 

16 سانتى متر) باشد.

ــره  ــار پنج ــه روز را كن ــت ك 1- آن چيس
ــت و  ــگام غذا كنار ميز اس ــد، و هن مى گذران

شب ها ناپديد مى شود؟
ــرد درخت و چوب  ــت كه گرداگ 2- آن چيس
ــت و چوب  ــت اما هيچگاه به داخل درخ اس

نمى رود؟
3- اون چيه كه مورچه داره ، اما مار نداره ؟

4- برگ سبز چمنى، ورق ورق تو مى شكنى؟
5- آن چيست كه جان دارد و نفس نمى كشد؟

6- آن چيست كه پر دارد و پرواز نمى كند؟
ــت كه تا سرش را نبريم  7- كدام رازدارى اس

رازش را نمى گويد؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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نازم اين سر را كه تا به حال نشكسته

داستان كوتاه

ــار مين زمينى در  ــال 1965 در انفج باب باتلر در س
ويتنام پاهايش را از دست داد؛ قهرمان جنگ شد و با 
ــمى به وطن بازگشت. بيست سال بعد،  استقبال رس
او ثابت كرد كه قهرمانى از قلب انسان نشأت مى گيرد.

ــر در تعميرگاهش، در  ــتانى، باتل  يك روز گرم تابس
ــكا، كار مى كرد كه  ــهر كوچكى در آريزوناى امري ش
ناگهان صداى فريادهاى ملتمسانه ى زنى را از منزلى 
نزديك كارگاهش شنيد. صندلى چرخ دارش را به آن 

ــا بوته هاى سو هدايت  ــرد ام ك
درهم و 

ــيدن او  ــع از حركت صندلى چرخ دار و رس انبوه مان
ــى اش پايين آمد و  ــد. از صندل به منزل مزبور مى ش
روى سينه در ميان خاك و خاشاك و بوته ها خزيد؛ 
اگر چه سخت دردناك بود، اّما توانست راه خود را باز 

كرده، پيش برود.
 خودش تعريف مى كند كه بايد به آن جا مى رسيدم، 
ــى داد. وقتى باتلر به  ــم و درد رنجم م هر قدر كه زخ
ــه ساله ى آن  ــيد متوجه شد كه دختر س آن جا رس
ــتخر افتاده و  ــز به درون اس ــتفانى هين زن به نام اس
ــت هايش را از بازو از دست داده امكان شنا  چون دس
نداشته و اينك زير آب بى حركت مانده بود. مادرش 
ــيمه و ديوانه وار جيغ  باالى استخر ايستاده و سراس
مى زد و فرياد مى كشيد. باتلر به درون آب شيرجه 
ــتخر رساند و استفانى  رفت و خود را به ته اس

ــرون آورد و در  كوچك را بي

ــده و ضربان  ــياه ش ــتخر نهاد. رنگش س كناره ى اس
قلبش قطع شده بود و از نفس هم خبرى نبود.

 باتلر بالفاصله تنفس مصنوعى و احياى ضربان قلب 
را شروع كرد و مادر استفانى هم به آتش نشانى زنگ 
ــك ياران به  ــفانه پزش زد. به او جواب دادند كه متاس
ــد. مادر نوميد و  دليل تلفنى قبل از او، بيرون رفته ان
درمانده باتلر را بغل كرده هق هق مى گريست. باتلر در 
ــاء قلبى به مادر درمانده  حين تنفس مصنوعى و احي
اميد مى داد و اطمينان مى بخشيد و مى گفت؛ نگران 
نباشيد؛ من دستان او بودم و از استخر بيرونش آوردم؛ 
حالش خوب خواهد شد. حاال هم ريه هاى او هستم؛ با 

هم از عهده ى زندگى مجدد بر خواهيم آمد.
ــرفه اى كرد و  ــرك كوچك س ــد ثانيه بعد، دخت  چن
ديگر بار نفسى كشيد و قلبش به حركت آمد و زد زير 
گريه. مادرش او را در آغوش كشيد و هر دو شادمان و 
مسرور بودند. مادر از باتلر پرسيد، از كجا مى دانستيد 
ــد؟ باتلر گفت، راستش را  كه حالش خوب خواهد ش
بخواهيد نمى دانستم. اّما وقتى زمان جنگ پاهايم را از 
دست دادم، در آن ميدان تنهاى تنها بودم. هيچ كس 
آن جا نبود به من كمك كند مگر دختركى ويتنامى. 
دخترك تالش مى كرد مرا به طرف روستايش بكشد 
ــته اى  ــت و پا شكس ــى دس و در آن حال به انگليس
ــده مى مانى. من  ــت؛ زن زمزمه مى كرد، طورى نيس
پاهاى تو هستم. با هم از عهده ى اين كار بر مى آييم. 
كالم محبت آميز او به روح و جانم اميد بخشيد و حاال 

خواستم همان كار را براى استفانى بكنم.

ــنفكرى براى شاگردانش  ــغول تدريس مبحث نوانديشى و روش ــتاد مش اس
ــادگى براى هر كسى  ــت اين موضوعى است كه به س بود. اما خود مى دانس
ــده  ــگ ديرينه و فاخر بودن آن نيز مطرح ش جا نمى افتد. چون بحث فرهن
بود، شيوانا از يكى از شاگردان خواست تا پنجره را ببندد و گفت كه تا مدتى 
ــاگردان هم زياد. پس مدتى شاگردان كالفه  باز نشود. هوا گرم بود و تعداد ش

شده و خواستار باز شدن پنجره گشتند. 
پنجره كه باز شد همگى نفسى راحت كشيدند و احساس خشنودى كردند. 
ــبت به اين هواى مطبوع كه همين االن وارد شد چه  ــيد: «نس ــيوانا پرس ش
ــاگردان همگى آن را يك جريان عالى و نجات بخش  ــى داريد؟» ش احساس
ــره را ببنديد تا  ــت پنج ــيوانا گفت: «حاال كه اين طور اس توصيف كردند. ش
اين هواى عالى را براى هميشه و در تمامى اوقات داشته باشيد.» تعدادى از 
شاگردان گفتند فكر بدى نيست، اما تعدادى ديگر پس از كمى فكر با اعتراض 
گفتند: «ولى استاد اگر پنجره بسته شود، اين هوا نيز كم كم كهنه مى شود و 

باز نيازمند تهويه مى شويم.»
ــى را فهميديد! در جوامع  ــما معنى نوانديش ــيوانا گفت: «خوب، حاال ش  ش
ــود عامه مردم ابتدا در برابر  وقتى يك انديشه يا ايده يا فلسفه نو پيدا مى ش
ــوند كه  ــته مى ش آن مقاومت مى كنند، اما در طول زمان چنان به آن وابس

ــان مخلوط  بهتر كردن و ارتقاى آن را فراموش مى كنند و چون با فرهنگ ش
مى شود نسبت به آن تعصب پيدا مى كنند، مگر آن كه مثل بعضى از شما به 

ضرر آن هم فكر كنند.»

مالنصرالدين  و همسرش

آيا مسابقات «كشتى كج» ساختگى هستند؟ رازهاى موفقيت در زندگى 
ــا كرده باشيد، زياد براى تان  اگر شما هم مسابقات كشتى كج را تماش
ــويد: مثًال ناگهان در حين  پيش آمده كه با صحنه هاى جالب روبرو ش
يك مسابقه Tag Team (دو تيم دو نفره با هم)، يك عضو يكى از دو 
تيم از دست هم تيمى خود عصبانى مى شود، نگاهى شيطانى به دوربين 

مى كند و با دو نفر ديگر عليه هم تيمى خود هم دست مى شود!
چنين صحنه هايى براى خوش باورترين افراد هم شكى باقى نمى گذارد 
ــت! خب، البته همين طور هم  كه اين مسابقات ساختگى و تصنعى اس

هست، تا حد خيلى زيادى!
يكى از نظر دهندگان در Answers.com به خوبى توضيح مى دهد 
كه حتى سناريوى تك تك اين مسابقات از ماهها پيش توسط افرادى 
ــود، booker تصميم  كه به آنها Bookers مى گويند نوشته مى ش
مى گيرد كه چه كسى در يك مسابقه مى برد، چه كسى «چهره مثبت» 

(e Face�) و چه كسى «چهره منفى» (e Hell�)  خواهد بود.
ــابقات مى بينيد  ــا و خونريزيهايى هم كه بعضاً در اين مس حتى زخمه
ــيله برنده ايجاد ــط خود ورزشكار و با يك وس عمدتا طبق برنامه، توس
مى شود. (البته به دليل نگرانى از ايدز و ساير بيماريهاى خونى، اين نوع 

رفتارها امروزه كاهش پيدا كرده).
اما اين به اين معنى نيست كه همه چيز به اصطالح فيلم است! كوبيده 

شدن صندلى آهنى به پشت يك نفر «درد» دارد! 
ــگ پرتاب  ــاى بيرون رين ــان روى ميزه ــى از باالى نردب يا وقتى كس
ــيد و هميشه همه چيز هم طبق برنامه  مى شود، حتما درد خواهد كش
پيش نمى رود، بعضا كشتى گيران عصبانى شده و از كوره در مى روند و 
واقعا شروع مى كنند كه يكديگر را كتك بزنند (اين افراد معموال بعد از 

مسابقه، قراردادشان را از دست مى دهند).
از سوى ديگر، ورزشكاران اين رشته ها به شدت آموزش ديده هستند: 
آنها ورزشكارند، آمادگى بدنى خيلى بااليى دارند، در مورد نحوه ضربه 
ــديد به نظر  زدن مدت ها تمرين كرده اند (چطور ضربه بزنند كه هم ش
برسد و هم به طرف مقابل آسيب نرساند)، حركات آكروباتيك مختلفى 
بلدند و برخالف وزن باال آنها را اجرا مى كنند و ... اما برخالف تمام اين 
ــتباه كند و ديگرى واقعا گردنش  ــت يكى اش آموزش ها باز ممكن اس

بشكند يا دنده هايش خرد شود.

هواى تازه 

كـالم اميـد بـخش 

ــا بوته هاى سو هدايت  ــرد ام ك
درهم و 

ــتخر افتاده و  ــز به درون اس ــتفانى هين زن به نام اس
ــت هايش را از بازو از دست داده امكان شنا  چون دس
نداشته و اينك زير آب بى حركت مانده بود. مادرش 
ــيمه و ديوانه وار جيغ  باالى استخر ايستاده و سراس
مى زد و فرياد مى كشيد. باتلر به درون آب شيرجه 
ــتخر رساند و استفانى  رفت و خود را به ته اس

ــرون آورد و در  كوچك را بي
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خبر

دختر 15 ساله اهوازى بعد از سقوط از هشت طبقه به صورت معجزه 
آسايى نجات پيدا كرد. 

ــات ايمنى  ــانى و خدم ــازمان آتش نش ــوول روابط عمومى س مس
ــتاد  ــرد: در جريان تماس با تلفن 125 س ــهردارى اهواز اظهار ك ش
ــانى و خدمات ايمنى اهواز خبر سقوط  فرماندهى سازمان آتش نش
يك دختر حدود 15 ساله از يكى از طبقات مجتمع مسكونى واقع در 

زيباشهر اهواز گزارش شد.
مسعود حق شناس افزود: حدود چهار دقيقه بعد مأموران بالفاصله 
با خودروهاى امداد و نجات و نردبان از نزديك ترين ايستگاه خود را 

به محل حادثه رساندند.
ــقوط  ــم عمليات بالفاصله در محل س ــرد: فرمانده تي وى تصريح ك
ــدا داراى عالئم  ــاهده كرد كه نامبرده به لطف خ دختر حاضر و مش

حياتى است.
ــات ايمنى  ــانى و خدم ــازمان آتش نش ــوول روابط عمومى س مس
ــا توجه به  ــانى ب ــوران آتش نش ــرد: مأم ــواز بيان ك ــهردارى اه ش
ــودروى امداد  ــور از خ ــقوط فرد مذك ــه محل س ــى ب عدم دسترس
ــود را اجرايى  ــات خ ــرده و عملي ــتفاده ك ــان اس ــات و نردب و نج

كردند. 
آنها در يك شرايط نامساعد موفق شدند تا دختر مصدوم را از ارتفاع 
به روى سطح زمين انتقال داده و به منظور درمان به اورژانس مستقر 

در محل تحويل دهند.
حق شناس عنوان كرد: شنيده ها حاكى از اين است كه فرد مذكور 
به دليل نامشخصى از طبقه هشتم به روى پشت سقوط كرده و روى 

بام ساختمان مجاور افتاده است.
 وى يادآور شد: علت حادثه توسط مراجع ذيصالح در دست پيگيرى 

است.

دختر 15 ساله بعد از سقوط 
از 8 طبقه زنده ماند

حصر وراثت
8/262 آقاى مهدى فاضل داراى شناســنامه شماره 385  به شرح دادخواست 
به كالسة 702/94 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان بتول روح اله بشناسنامه 285 در تاريخ 94/01/15 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-مهدى فاضل نجف آبادى ش ش 385 2-الهام فاضل نجف آبادى 
ش ش 32058 3- فــردوس فاضل نجف آبــادى ش ش 29 4- رضوان فاضل 
نجف آبادى ش ش 590(فرزندان متوفــى) 5-قربانعلى فاضل نجف آبادى ش 
ش 77(همسر متوفى) متوفى به جز نامبردگان ورثه ديگرى ندارد واينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين 
آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 

3180 رئيس شعبه 14 شوراى حل اختالف نجف آباد 
ابالغ راى

8 شــماره دادنامــه: 9409970350501053 شــماره پرونــده:  /276
9409980350500332 شماره بايگانى شــعبه: 940376 خواهان: آقاى على 
عابدينى زاده فرزند محمد حسين به نشانى اصفهان، خ چهارباغ پايين، ك 29، 
ك پرديس، پ 43. خواندگان: 1- آقاى عبدالرحمان محســنى 2- آقاى عظيمه 
شياسى فرزند حسين همگى مجهول المكان خواســته ها: 1- مطالبه خسارت 
دادرســى 2- مطالبه خســارت تاخير تاديه 3- مطالبه وجه چك دادگاه پس از 
بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم دادرســى را اعالم و با اســتعانت از 
خداوند قادر متعال و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقاى على عابدينى زاده فرزند محمد حسين به طرفيت 
خانم عظيمه شياسى فرزند حسين و عبدالرحمان محسنى به خواسته مطالبه 
وجه چك شــماره 457499 در 93/12/13 به مبلغ 240/000/000 ريال دادگاه 
با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينكه وجود چك و گواهى عدم پرداخت 
در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان داشته خواندگان حاضر نشده 
دليل بر پرداخت به دادگاه ارائه ننموده خوانده رديــف دوم هم با ظهر چك به 
عنوان ضامن وجه چك را ضمانت نموده لذا دادگاه دعوى خواهان را محمول 
بر صحت تلقى و مستندا به مواد 198 و 519 و 520 قانون آئين دادرسى مدنى 
و تبصره الحاقى ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكوميت تضامنى صادر 
كنندگان به مبلغ 240/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 7/555/000 ريال 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از زمان صدور چك لغايت زمان وصول 
در حق خواهان محكوم مى نمايد. راى صــادره غيابى و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد. م الف 19903 رئيس شعبه 5 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

8/277 كالسه پرونده: 94-192 مرجع رسيدگى شعبه 23 شوراى حل اختالف 
اصفهان شماره دادنامه: 616-94/6/31 خواهان آقاى سعيد احمدى دستجردى 
به نشانى خ پروين، بعد از چهارراه صباحى، روبروى پارك كوهسار ساختمان 
برنا واحد 7 خوانده خانم تهمينه دبيرى مجهول المكان خواسته مطالبه  به تاريخ 
94/6/17 شعبه 23 شــوراى حل اختالف به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
پرونده كالسه 192/94 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده شورا با استعانت 
از خداوند متعال به شــرح آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى شورا در 
خصوص دعوى آقاى سعيد احمدى دستجردى به طرفيت خانم تهمينه دبيرى 
به خواسته مطالبه مبلغ چهل ميليون ريال وجه دو فقره چك به شماره 018091-

93/11/30 و 018092-94/1/30 هر كدام به مبلغ بيست ميليون ريال  به انضمام 
تاخير تاديه و خسارات دادرسى نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان كه 
داللت بر استقرار دين و اشتغال ذمه خوانده وارد و اينكه خوانده هيچ گونه ايراد 
و دفاع موجهى در خصوص دعواى مطروحه و مبنى بر پرداخت دين و برائت 

ذمه خويش به عمل نياورده اند، لذا شورا دعوى خواهان را وارد تشخيص داده 
و به اســتناد مواد 198، 519، 515، 522 ق. آ. د. م راى بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ چهل ميليون  ريال بابت اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسى  
مبلغ 255/000 ريال و خسارت تاخير تاديه بر اساس شاخص بانك مركزى از 
تاريخ سررســيد چكها مورخه 93/11/30  و 94/1/30 تا زمان وصول در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در 
محاكم عمومى حقوقى اصفهان مى باشد. م الف 20728 دفتر شعبه 23 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ  راى

8 شــماره دادنامــه: 9409970361701019 شــماره پرونــده:  /278
9409980361700444 شــماره بايگانــى شــعبه: 940489 خواهــان: آقاى 
عليرضا دهقانى فرزند غالمحســين به نشــانى اصفهان، خ عبدالرزاق، كوچه 
شماره 15، سراى شيشه گرى حياط دوم، كدپســتى 8147855361 خوانده: 
آقاى مهدى نارى مجهول المكان خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت... 2- مطالبه 
خسارت دادرسى 3- مطالبه خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.: راى 
دادگاه در خصوص دعوى آقاى عليرضا دهقانى فرزند غالمحسين به طرفيت 
آقاى مهدى نارى به خواســته مطالبه مبلغ 60/000/000 ريال به اســتناد يك 
فقره فيــش بانكى مــورخ 83/4/20 به انضمام خســارات دادرســى و تاخير 
تاديه دادگاه با عنايت به دادخواســت تقديمى و تصوير مصدق مستند ابرازى 
خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان مى نمايد و نظر به 
اينكه خوانده با وصف ابالغ قانونــى در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد طرفين 
على رغم ابالغ با رعايت انتظار كافى حضور ندارنــد و اليحه اى تقديم ننموده 
اند دادگاه و دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نياورده اســت فلذا دعوى 
خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 198، 515 و 519 قانون آئين 
دادرســى مدنى و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصــره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 60/000/000 
ريال به عنوان اصل خواســته و همچنيــن مبلغ 2/155/000 ريــال به عنوان

 خســارات دادرســى طبق تعرفه مرحله بــدوى و همچنين خســارت تاخير 
تاديــه وفق شــاخص اعالمــى بانك مركــزى از تاريــخ تقديم دادخواســت 
(94/5/18) لغايــت هنگام پرداخــت در حق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد
 راى صــادره غيابــى و ظرف بيســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهى

 در ايــن دادگاه و ســپس ظــرف بيســت ديگــر قابــل تجديــد نظــر در 
محاكم تجديد نظر اســتان اصفهان مى باشــد. م الف 20749 رئيس شعبه 28 

دادگاه حقوقى اصفهان 
حصر وراثت

8/280 آقاى عباسعلى قنبريان داراى شناسنامه شماره 57  به شرح دادخواست 
به كالسة 687/94  ح 14 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شــادروان حيدر قنبريان علويجه بشناسنامه 1976 در 
تاريخ 1374/10/5 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- عباســعلى قنبريان علويجه ش.ش 57 2- مسلم 
قنبريان ش.ش 51   . 3- حســنعلى قنبريان علويجه ش.ش 10 . 4- حســينعلى 
قنبريان علويجه ش.ش 4454.  5- ابوالقاســم قنبريان علويجه ش.ش 5000 . 
6- فاطمه قنبريان علويجه ش.ش 197 (فرزندان متوفى) متوفى بجز نامبردگان 
ورثه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
دريك نوبت آگهى مــى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف 3203 رئيس 14 شوراى حل اختالف 

نجف آباد 

ابالغ
8/282 شــماره ابالغنامــه: 9410100354602934 شــماره پرونــده: 
9409980354600052 شماره بايگانى شــعبه: 940534 شاكى: آقاى سعيد 
شفيعى فرزند اميرقلى به نشانى شهرستان اصفهان خ پروين امازاده اسحاق 
ك ش صادقى حســن پور 119 متهمين: 1- آقاى عباس امينى مجهول المكان 
2- خانم اعظم شــفيعى فرزند اكبر به نشــانى شهرســتان اصفهان خ پروين 
امامزاده ك ش حســن صادق پور پ 119 اتهام: رابطه نامشروع يا عمل منافى 
عفت (غير از زنا) گردشكار: دادگاه پس از بررسى اوراق و محتويات پرونده و 
با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. قراردادگاه: 
در خصوص شكايت آقاى سعيد شفيعى و خانم اعظم شفيعى عليه آقاى عباس 
امينى مبنى بر رابطه نامشروع با توجه به پرينت مكالمات و پيامكهاى استعالمى 
از اداره مخابرات به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقيب صادر و اعالم 
مى گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر در دادگاه 
تجديد نظر استان اصفهان مى باشــد. م الف 20752 رئيس شعبه 120 دادگاه 

كيفرى دو اصفهان 
ابالغ راى

8 شــماره دادنامــه : 9409970350500701 شــماره پرونــده:  /281
9309980350500962 شــماره بايگانى شعبه: 931007 خواهان: پست بانك 
اصفهان به مديريت بهزاد اميريان به نشانى اصفهان- خ محتشم كاشانى – نبش 
كيوان خواندگان: 1.خانم ندا مومنى فرزند ابراهيم، 2.آقاى محمد مهدى مومنى 
فرزند خيراهللا همگى به نشانى اصفهان – خ امام خمينى – شهرك مهديه- كوى  
شــهيد چمران- پ 6، 3. خانم حميرا نوروزى فرزند رستم به نشانى خ ارتش، 
خ ســجاديه2، پ21 خواســته: مطالبه مبلغ 18/500/000 ريال دادگاه نظر به 
اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
مبادرت به صدور و انشــاى راى مــى نمايــد راى دادگاه درخصوص دعوى 
خواهان مديريت شــعب پســت بانك اصفهان به طرفيت خواندگان 1.خانم ندا 
مومنى فرزند ابراهيــم، 2. خانم حميرا نوروزى فرزند رســتم ،3. آقاى محمد 
مهدى مومنى فرزند خيراهللا به خواســته مطالبه مبلــغ 18/500/000 ريال به 
انضمام هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه مطابق ماده 2 قرارداد به مبلغ 
5/000/000 ريال دادگاه بــا عنايت به محتويات پرونده نظــر به اينكه خوانده 
رديف اول مبادرت به اخذ تسهيالت از بانك خواهان نموده و خواندگان رديف 
دوم و ســوم با امضاء ذيل آن پرداخت آن را ضمانت نموده اند و با عنايت به 
اينكه خواندگان دليل بر پرداخت بدهى خود به دادگاه ارائه ننموده اند لذا دادگاه 
دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مســتندا به مواد 198و519و520 
قانون آيين دادرسى مدنى و ماده 7 قانون تسهيل اعطاى تسهيالت بانكى حكم 
به محكوميت تضامنى خوانــدگان به پرداخت مبلــغ 18/500/000 ريال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 515000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارات ديركرد 
برمبناى ماده 2 قرارداد تنظيمى به مبلغ 5/000/000 ريال درحق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره نســبت به خوانده رديف اول حضورى و ظرف 
بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديد نظر استان اصفهان است. 
و درخصوص خواندگان رديف دوم و ســوم غيابى و ظرف بيســت وز قابل 
واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر در دادگاه 
تجديد نظر در دادگاه تجديد اســتان اصفهان مى باشــد. م/الف 19902 رييس 

شعبه پنجم دادگاه عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى

8 شــماره دادنامــه: 9409976825300654 شــماره پرونــده:  /283
9409986825300131 شــماره بايگانــى شــعبه: 940161 خواهــان: آقاى 
محمد كاظمى فرزند هيبت اله با وكالت آقاى محمدرضا اسكندرى پوده فرزند 
محمدرضا به نشــانى اصفهان، خ چهارباغ باال ، خ نيكبخت مقابل دادگســترى 
ساختمان ماكان 5 ط 3 واحد 35. خوانده: آقاى محسن ناصرى فرزند كمال به 

نشانى اصفهان، خ زينبيه، ايستگاه سلمان ك يزدان پ 7. خواسته ها: 1- مطالبه 
وجه چك 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه خسارت دادرسى 4- تامين 
خواسته راى دادگاه: در خصوص دعوى آقاى محمد كاظمى فرزند هيبت اله با 
وكالت آقاى محمد رضا اسكندرى پوده به طرفيت آقاى محسن ناصرى فرزند 
كمال به خواسته مطالبه وجه به مبلغ چهارصد ميليون ريال بابت دو فقره چك 
به شماره هاى 168254 مورخ 93/8/13 به مبلغ يكصد و شصت ميليون ريال 
و 250078 مورخ 93/11/12 به مبلغ دويســت و چهل ميليون ريال به انضمام 
خسارت هزينه دادرسى و تاخير تاديه به شــرح دادخواست تقديمى دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده و مالحظه دادخواست تقديمى و رو نوشت مصدق 
چك و گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و نظر به اينكه خوانده 
با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده و در برابر دعوى خواهان 
ايراد يا دفاعى به عمل نياورده و با توجه به بقاء اصول اسناد در يد خواهان كه 
حكايت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص و با 
استناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالحى صدور چك و استفساريه 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم بر محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
چهارصد ميليون ريال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخير و ارزش 
واقعى چك بر مبناى نرخ تورم از تارخ چك تاز مان وصول بر اساس شاخص 
اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى كه پس از محاسبه از طريق اجراى احكام 
مدنى وصول خواهد گرديد و پرداخت كليه خسارات دادرسى وفق مقررات در 
حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجديد نظر 
خواهى در دادگاه تجديد نظر مركز استان  مى باشد. م الف 19917 رئيس شعبه 

31 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان 
ابالغ راى

8 شــماره دادنامــه: 9409976825300573 شــماره پرونــده:  /284
9409986825300099 شــماره بايگانــى شــعبه: 940127 خواهــان: آقاى 
محمدتقى عظيمى دستكردى فرزند حسن به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
نجف آباد، آزادگان، فاز 2، خ آزادى، بهارستان 2، پالك 5 خوانده: آقاى مرتضى 
مطاع فرزند محمود به نشانى اصفهان، خ جى، روبروى پروين جنب آتشنشانى 
ك ميالد پ 86. خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 2- مطالبه خسارت دادرسى راى 
دادگاه در خصوص دعوى اقاى محمد تقى عظيمى دستگردى فرزند حسين به 
طرفيت آقاى مرتضى مطاع فرزند محمود مبنى بر مطالبه ضرر و زيان ناشى 
از جرم موضوع دادنامه شماره 9400096 مورخ 94/1/30 شعبه 102 دادگاه 
جزايى شهرستان اصفهان با توجه به مفاد دادخواست خواهان و دادنامه جزايى 
مستند دعوى كه حسب آن خوانده محكوم به پرداخت مبلغ شانزده ميليون ريال 
بابت رد مال ناشى از بزه كالهبردارى در حق خواهان شده و نظر به اينكه حسب 
مفاد وكالتنامه هاى شماره 108035 مورخ 94/2/10 تاريخ وقوع بزه 94/2/10 
بوده است و خوانده به لحاظ مجرمانه بودن اقدام خود در همان تاريخ مستحق 
دريافت وجه كالهبردارى شده نبوده و تسلط وى بر اين وجه غاصبانه بوده و 
مكلف به استرداد وجه كالهبردارى شــده به صاحب آن به ارزش زمان وقوع 
جرم مى باشــد لذا دعوى خواهان ثابت است و دادگاه با اســتناد به ماده 522 
قانون آيين دادرسى مدنى و استنباط از مواد 308 به بعد قانون مدنى مبنى بر 
تكليف غاصب به جبران خسارت مالك مال غصب شده و محرز بودن كاهش 
ارزش مال كالهبردارى شــده حكم به محكوميت خوانده به پرداخت خسارت 
تاخير در پرداخت وجه كالهبردارى شده به مبلغ فوق از تاريخ 94/2/10 تا زمان 
رد اصل مال در حق خواهان صادر و اعالم مــى نمايد. اين راى غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن تا بيست 
روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه هاى تجديد نظر استان اصفهان مى باشد. 
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فرمانده انتظامي استان اصفهان از دستگيري فردي كه توانسته 
بود با معرفي خود به عنوان وكيل، از صاحبان سرمايه در اصفهان 
ــور 11 ميليارد تومان كالهبرداري كند ،  ــتان كش و چندين اس

خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخاني گفت:در پي شكايت تعدادي از صاحبان 
سرمايه مبني بر كالهبرداري يك وكيل قالبي از آنان موضوع به 
صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان پليس آگاهي اين فرماندهي 

قرار گرفت.
ــخص  ــا و تحقيقات صورت گرفته مش ــي ه وي افزود: در بررس
ــرمايه در  ــال صاحبان س ــته با فريب و اغف ــد كه متهم توانس ش
ــتان هاي اصفهان، چهارمحال و بختياري و خوزستان، خود  اس
ــي معرفي و  ــتگاه هاي دولت ــوذ در دس ــوان فردي با نف را به عن
ــه  ــام گرفت ــه ت ــت نام ــان وكال ــي از آن ــت مبالغ در ازاي درياف
ــود منتقل و به  ــا را به نام خ ــناد آنه ــام اموال و امالك و اس و تم
ــرده و متواري  ــرداري ك ــارد تومان كالهب ــق 11 ميلي اين طري

شده است.
سردار آقاخاني خاطر نشان كرد: با مشخص شدن محل سكونت 
ــتور كار كارآگاهان  متهم فراري، موضوع دستگيري وي در دس
پليس آگاهي فرماندهي انتظامي شهرستان برخوار قرار گرفت كه 
سرانجام با تالش هاي صورت گرفته و اقدامات تخصصي و علمي 

اين كالهبردار حرفه اي دستگير شد.
ــتان اصفهان با بيان اينكه متهم، 36 ساله و  فرمانده انتظامي اس

دستگيري وكيل قالبي در اصفهان

رييس پليس راه فرماندهي انتظامي استان گلستان از تصادف شديد سواري 
پژو با كاميون در محور كالله به گنبدكاووس استان گلستان و كشته شدن 

پنج تن از اعضاي يك خانواده خبر داد.
سرهنگ عليرضا قدمي گفت: اين تصادف در محور گنبدكاووس به كالله و 

حوالي روستاي نيقاق به وقوع پيوست.
وي گفت: در اين تصادف سواري پژو 405 كه از شرق به غرب در حركت بود 

به دليل انحراف به چپ با كاميون، به صورت رخ به رخ برخورد كرد.
ــطح جاده  ــاران و لغزندگي س ــزش ب ــا توجه به ري ــن گفت: ب وي همچني
ــفانه راننده و  ــه، متاس ــيله نقلي ــرل وس ــده در كنت ــي رانن ــدم تواناي و ع
چهار سرنشين سواري پژو كه همگي از اعضاي يك خانواده بودند در دم فوت 

كردند.
ــاره به وقوع اين  ــتان گلستان با اش رييس پليس راه فرماندهي انتظامي اس
تصادف شديد و بي توجهي برخي از رانندگان به قوانين و مقررات راهنمايي 

و رانندگي تصريح كرد: لحظه اي غفلت، حوادث ناگواري را رقم خواهد زد.
ــرهنگ قدمي در پايان با تاكيد بر هرگونه عجله و شتاب هنگام رانندگي  س
خاطرنشان كرد: با توجه به بارندگي و لغزندگي سطح جاده ها، رعايت نكات 
ايمني به ويژه سرعت مطمئنه و توجه به تابلوها و عالئم رانندگي نقش مهمي 

را در كاهش تصادفات دارد.

ــرف خريدن پرنده هاى  ــوهرش پول هايش را ص زن جوان وقتى ديد كه ش
گران قيمت مى كند، به دادگاه خانواده رفت و درخواست طالق داد.

ــت طالق داد   چندى پيش زن جوانى با مراجعه به دادگاه خانواده درخواس
ــوهرم عالقه زيادى به  و در خصوص علت آن به قاضى گفت: آقاى قاضى ش
ــه پول هايش را صرف خريد پرنده هاى گران قيمت  پرنده ها دارد و هميش
ــرم هر از گاهى با يك پرنده جديد به خانه مى آيد  مى كند. وى افزود: همس
ــت. االن بعد از گذشت اين همه سال زندگى  و مى گويد كه آن را خريده اس
ــوهرم نه تنها هزينه  ــده و ش ــترك خانه ما پر از پرنده هاى مختلف ش مش
زيادى براى خريد آنها مى كند، كلى هم پول صرف نگهدارى آنها مى كند. 
ــكل مالى داريم كه با فروش حتى يكى از  در صورتى كه خودمان هزار تا مش

آن پرنده ها مشكل مان حل مى شود.
ــعى مى كردم با اين همه عالقه شديد شوهرم  زن جوان ادامه داد: اوايل س
ــر نمى توانم طاقت بياورم كه  به پرندگان كنار بيايم و حرفى نزنم، ولى ديگ
شوهرم زندگى خودمان را رها كند و به سراغ پرندگان برود. او پرندگانش را 
از زندگى مان بيشتر دوست دارد و آنها را جدى مى گيرد نه مشكالت مان را؛ 

براى همين تصميم به جدايى از اين مرد خودخواه گرفتم.
ــوهرش را هم به دادگاه احضار كرد تا  بعد از صحبت هاى اين زن، قاضى ش

صحبت هاى او را هم بشنود و بعد از آن در اين باره تصميم گيرى كند. 

فرمانده انتظامي شهرستان قم از دستگيري سه سارق منازل نيمه كاره در اين استان 
خبر داد و گفت:متهم اصلي در تحقيقات مأموران به200فقره سرقت اعتراف كرد.

سرهنگ هادي ديده ور اظهارداشت: در پي چندين فقره سرقت از اماكن نيمه كاره در 
استان قم مراتب به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت تا اينكه سارق توسط 

كالنتري34دستگير شد.
ــيم و كابل،  ــرقت هاي مكرر س به گفته وي در ادامه در تحقيقات از متهم، وي به س
ــكوني در دو منطقه از  ــرقت از انبار مجتمع هاي مس منازل نيمه كاره و همچنين س

قم اعتراف كرد.
ــان به200فقره  ــپس متهم با اذع ــت: س ــتان قم بيان داش فرمانده انتظامي شهرس
ــت و گفت، از دو سال قبل مرتكب اين  سرقت، از همدستي دو تن ديگر پرده برداش
ــرهنگ ديده ور با بيان اينكه در حال حاضر پرونده جهت  ــت. س سرقت ها شده اس
ــده است،افزود:تاكنون تعدادي از  تحقيقات تكميلي تحويل پليس آگاهي استان ش
مال باختگان شناسايي و تالش جهت شناسايي ساير مالباختگان همچنان ادامه دارد.
ــتفاده  ــدار در خصوص عواقب عدم اس ــتان قم ضمن هش فرمانده انتظامي شهرس
ــا توجه به اينكه  ــازها، تصريح كرد: ب ــاخت و س از نگهبان و همچنين دوربين در س
ــهر بوده و اماكن فاقد نگهبان، تجهيزات ايمني و  ــيه ش ــرقت در حاش محل هاي س
ــارق به راحتي اقدام  ــته بودند س ــدار دهنده و همچنين دوربين هاي مدار بس هش

به سرقت مي كرد.

بي احتياطي راننده پژو اعضاي  خانواده 
را به كام مرگ فرستاد

طالق به خاطر خريد 
پرنده هاى گران قيمت

اعتراف سارق منازل نيمه كاره 
به200فقره سرقت در قم

از ميزان تحصيالت پاييني برخوردار است گفت: وي تنها در يك 
مورد توانسته بود با فريب يكي از صاحبان سرمايه وكالت تام براي 
فروش زمين او كه 10 ميليارد تومان ارزش داشته دريافت كند و 
سپس ملك متعلق به وي را به نام خود منتقل و به فروش برساند.
سردار آقاخاني تصريح كرد: تا كنون 15 نفر از مالباختگان در اين 
پرونده شناسايي شدند كه با توجه به احتمال كالهبرداري هاي 
بيشتر توسط متهم دستگير شده ،تحقيقات در اين خصوص ادامه 
ــاني كه به اين روش مورد كالهبرداري قرار گرفته اند  دارد و كس
مي توانند به پليس آگاهي فرماندهي انتظامي شهرستان برخوار 

استان اصفهان مراجعه كنند.
ــدار  ــن زمينه هش ــهروندان در اي ــه ش ــي ب ــام انتظام ــن مق اي
ــوص صاحبان  ــه خص ــوم مردم ب ــه عم ــت: ب ــار داش داد و اظه
ــدون تحقيق و  ــي كنيم ب ــات و ... توصيه م ــرمايه، كارخانج س
ــه  ــراد غريب ف ــه ا ــي ب ــناخت كاف ــتن ش ــي و نداش بررس
ــت تام  ــا وكال ــراي آنه ــوان ب ــچ عن ــه هي ــرده و ب ــاد نك اعتم

ندهند.
ــردار آقاخاني بابيان اينكه كالهبرداري با استفاده از عناوين و  س
القاب متقلبانه و سوء استفاده از نام و منصب دستگاه هاي دولتي 
ــنگيني نيز تعيين شده گفت:  ــت و براي آن مجازات س جرم اس
اين افراد مطمئن باشند كه پليس با استفاده از تسلط و تخصص 
ــتگير و تحويل قانون  ــدت زمان كمي آنها را دس باالي خود در م

خواهد داد.



كسى كه هر روز زيارت عاشورا 
مى خواند چه نتيجه اى مى گيرد؟

دين و انديشه

 قرائت زيارت عاشورا يكى از آداب مورد تاكيد بزرگان است كه نسبت 
ــده و اين تاكيد و تصريح به خصوص در ايامى خاص  به آن تصريح ش
ــالم  ــين عليه الس ــوگوارى حضرت اباعبداهللا الحس ــه ايام س از جمل
شكلى ويژه به خود مى گيرد.زيارت عاشورا از جمله متون دينى است 
كه آثار و بركات فراوان و گاه اعجاب آورى براى آن نقل شده و صد البته 
ــت. اما در اين موضوع  ــتى اين آثار جاى ترديد نيس در صحت و درس
نكات و موارد در خور توجهى وجود دارد كه مى بايست مورد توجه قرار 
بگيرد.تعبيرى كه ما در متون و مستندات منتسب به معصوم در اين 
زمينه داريم اين است كه فرموده اند: «ما به آنها درجات مى دهيم». 
ــت. درجه در ادبيات  ــه كار مى برد «درجه» اس تعبيرى كه معصوم ب
ــا معتقديم در ــد اما م ــته باش ــت معانى مختلفى داش ما ممكن اس
ــى  ــر نيست.كس ــف مد نظ ــى مختل ــن معان ــوم اي ــات معص  ادبي
ــى گيرد،  ــه انس م ــتمر و روزان ــور مس ــورا به ط ــا زيارت عاش كه ب
جايگاه كمالى، روحى و اخالقى اش آرام آرام تغيير مى كند. خداوند 
ــا س اين سنت،  ــت. براس ــان اس ــنتى دارد كه براى همگان يكس س
ــد و ميزان  ــه پيدا مى كنن ــب كمالى ك ــان ها به تناس هر يك ازانس
ــان هم بى جواب  ــت ش ــابهى كه با صفات الهى دارند، در خواس تش
ــدس الهى پيش  ــو با ذات مق ــت آنها همس نمى ماند. چون درخواس
ــير كمال قرار نمى گيرند و  مى رود. برخالف انسان هايى كه در مس
ــيارى موارد مخالف رضاى الهى است.ما  درخواست هاى شان در بس
نمى توانيم از خدا چنين انتظارى داشته باشيم كه «شما درخواست 
ــن كامال مورد غضب  ــته ى م من را بپذيربرخالف اين كه اين خواس
ــت. اما كسى كه با  ــت.» اين يك توقع نابه جا از خداس و نهى شماس
ــود آرام آرام و به تدريج به دليل اين كه  زيارت عاشورا مانوس مى ش
ــت فرد قرائت  ــى كند اين متن ذهني ــارت تامل و دقت م در متن زي
ــود مقدس ــبت به وج ــدا و باورهاى او را نس ــبت به خ كننده را نس
 امام حسين عليه السالم عوض مى كند. و وقتى داده هاى ذهنى و باور 
من نسبت به ذات مقدس الهى تغيير يافت، من رنگ خدايى به خود 
مى گيرم. اگر ديديم (در خودمان به ديگران كارى نداريم) كه با قرائت 
زيارت عاشورا به طور مستمر، رنگ خدايى نگرفتيه ام بدانيم كه زيارت 

عاشورا را بدون توجه به متن و محتوا قرائت كرده ايم.
ــزرگ، در كتاب  ــى از عرفاى ب ــارى همدان ــيخ محمد به مرحوم ش
« تذكره المتقين» خود فرمايشى دارند كه اگر كسى در ذكر و يا دعايى 
استمرار داشته باشد ولى اين استمرار بدون توجه و حضور قلب باشد 

قساوت قلب به دنبال خواهد داشت.

امام صادق عليه السالم :
هيچ كــس نيســت كــه تكبّــر ورزد، مگــر بر
 اثر خوارى و حقارتى است كه در خود مى بيند.
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آشپزى

گياهان آپارتمانى

خانه دارى

معرفى كتاب

ــفند مواد الزم براى تهيـه خـوراك دل و قلوه و جگر:قلوه گوس
1 عدد    دل گوسفند 1 عدد ،  جگر گوسفند 1 عدد  ،  جگر سفيد 1 عدد  ،
ــورى، غذاخ ــق  قاش ــى2  فرنگ ــه  گوج ــدد،رب  ع  4 ــاز پيـــ

 كره 2 قاشق غذاخورى، نمك و فلفل سياه  به ميزان كافى.
ــط   طرز تهيه : ابتدا دل و جگر و قلوه را تميز و خرد كنيد ( دل را از وس

ــارج كنيد ، ــره هاى آن را خ ــياه داخل حف نصف كنيد و لخته هاى س
 اليه نازك روى جگر را  جدا كنيد ، قلوه را از وسط نصف كنيد و رگ هاى 

سفيد رنگ آن را جدا كنيد ).
ــوان آب و كمى زردچوبه  ــه با 1 لي ــفيد را خرد كنيد و جداگان  جگر س
داخل قابلمه اى بريزيد و روى حرارت ماليم قرار دهيد تا بپزد و آب آن 

تمام شود.
 كره و پيازهاى خرد شده را داخل ماهيتابه بريزيد و روى حرارت متوسط 
ــپس جگر سفيد پخته ، دل ،  قرار دهيد ، تفت دهيد تا پياز نرم شود س
ــده را اضافه كنيد و تفت دهيد تا رنگ شان  ــياه و قلوه خرد ش جگر س
ــپس رب گوجه فرنگى ، 1 ليوان آب جوش ، نمك و فلفل تغيير كند س

ــوراك  ــد خ ــازه دهي ــد و اج ــم كني ــرارت را ك ــد. ح ــه كني اضاف
ــيد  ــرف بكش ــپس در ظ ــود س ــيده ش ــذا كش ــد و آب غ ــا بيفت ج
ــد  ــرو كني ــى و … س ــيب زمين ــج ، س ــان ، برن ــا ن ــراه ب و هم
ــوراك  ــراه با خ ــم هم ــده ه ــل كباب ش ــدارى فلف ــد مق ــى تواني  م

سروكنيد.
ــت؛ اما  ــليقه اى اس ــردن دل و جگر و … س  نكته هـا : اندازه خرد ك
پيشنهاد مى شود خيلى ريز خرد نكنيد ، به دليل دير پز بودن جگر سفيد 
حتما پيش از اضافه كردن بايد جداگانه پخته شود ، در بعضى دستورها 
به جاى رب گوجه فرنگى از رب انار استفاده مى كنند ، از اين روش براى 

تهيه دل و جگر مرغ هم مى توانيد استفاده كنيد.

ــانتى متر و گستردگى 50 سانتيمتر  گياهى دائمى و ريزوم دار به بلندى 40  س
ــكل با خطوط نقره اى رنگ بوده و گل هاى آن  ــت، داراى برگ هاى نوارى ش اس
در اواسط تابستان تا اوايل زمستان به رنگ آبى با براكته هاى صورتى رنگ ظاهر 
مى شوند.رطوبت يك اصل مهم براى گياه مى باشد.اين كاررا مى توان از طريق 

اسپرى برگ ها ،پر كردن مخزن كوزه مانند از آب ومرطوب نگاهداشتن اطراف 
گياه انجام داد.

ــتان درون حفره وسط  ــه گياه را دائما مرطوب نگهداشته و در طول تابس ريش
برگ هاى روزت آن آب مى ريزند ولى در طول زمستان اگر دماى محيط پايين تر 

از 18 درجه سانتيگراد باشد، اين حفره بايد خشك نگهداشته شود.
ــاندن گياه بالغ با نايلون شفاف  گياه جوان تا چند سال گل دهى ندارد ولى پوش
كه درون آن دو عدد سيب نيز قرار داده شده باشد در اثر آزاد شدن گاز برم سبب 

ترغيب آن به گل دهى خواهد شد.
ــرا مى توان در  ــى رود ولى پاجوش هاى آن ــان گل دهى گياه از بين م پس از پاي

گلدان ديگر كاشت.
ــه در برخى از گونه ها همواره  اين گياه به رطوبت زياد احتياج دارد به طورى ك
بايد در مركز گياه آب قرار داشته باشد زيرا در طبيعت، زيستگاهى براى نوزادان 

حشرات و قورباغه ها است .
از قرار دادن گياه در زير نور مستقيم خورشيد بايد پرهيز كرد , و زير سايه گياهان 
ــد , البته در منزل نيز اين گياه به خوبى  ــبى براى آن مى باش ديگر محل مناس
رشد مى كند ولى مى توان براى عدم كج شدن گياه به سمت نور آن را به خارج 
ــت پنجره بايد مرتبا گلدان را چرخاند تا گياه حالتى  از اتاق انتقال داد , زيرا پش

كج و زشت پيدا نكند .
ــوند. اين گياهان ازاين جهت كه آفات كمى دارند براى آپارتمان توصيه مى ش

گونه آپارتمانى متداول آن Aechmea fasciateمى باشد.
بهترين راه تكثير گياه از طريق همين گياهچه هاى كوچك است.هنگامى كه اين 
ــد كردند،آن ها را مى توان كامال  گياهچه ها تقريبا به نصف اندازه گياه مادر رش
از نزديك گياه مادر با يك چاقوى تيز قطع نموده ودر گلدان جداگانه كاشت واز

آن ها مراقبت كرد تا ريشه داده وبزرگ شوند.

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. ( قسمت دوم)
در هنگام خريد ماهى بهتر است به اين نكات توجه كنيد : 

8- دوره گردها را بى خيال شويد و از فروشگاه هاى معتبر يا ميادين ميوه و تره بار 
ماهى بخريد.

ــود. در يك نگاه، وضعيت  9- ماهى تازه بايد در كنار يخ يا در يخچال نگهدارى ش
نگهدارى ماهى در فروشگاه را بررسى كنيد.

ــت و براى منجمد بودن و ماندن بايد در  10- ماهى منجمد اسمش با خودش اس
فريزر نگهدارى شود.

ــم تان را گرفته، بازرسى كامل بدنى  11- قبل از انتخاب نهايى، ماهى اى كه چش
كنيد. ببينيد دست و پاى سالمى دارد يا نه!

12- بر اساس قوانين شيالت، آماده و قطعه قطعه كردن ماهى قبل از درخواست 
مشترى، ممنوع است. از خريد ماهى هاى «فيله» يا «استيك» شده اى كه برچسب 
ــازمان دامپزشكى را ندارند  معتبر شركت يا تاريخ توليد، انقضا و كد بهداشتى س

خوددارى كنيد.
نكات نگهدارى ماهى :

ــن فرصت آن را ــد در اولي ــت. باي ــى از آب بگيرى تازه اس 1- ماهى را فقط وقت
 مصرف كنى يا بفرستى اش گوشه اى از يخچال يا فريزر كه البته آن هم محدوديت 

زمانى دارد.

ــاه در فريزر ــال و 2 م ــوان در يخچ ــا 2 روز مى ت ــر ت ــازه را حداكث ــى ت 2- ماه
 نگه داشت.

ــدن يخ، بايد استفاده كرد. گذاشتن دوباره اين  3- ماهى يخ زده را به محض باز ش
ــرايط فريز تا 6ماه هم  ــت؛ البته اين ماهى ها در ش ماهى در يخچال بى فايده اس

ماندگارند.

 انتشارات مرواريد، كتاب«خواستگارى» به قلم «مهدى ميرباقرى» را كه
ــازار كتاب  ــاپ و روانه ى ب ــت چ ــنامه ى كمدى تراژدى اس  يك نمايش
ــدى ميرباقرى، ــه قلم مه ــتگارى» ب ــنامه ى «خواس كرده است.نمايش
ــازى آن اعضاى  ــى ب ــخاص اصل ــت كه اش ــراژدى اس ــدى- ت اثرى كم
ــوى»  «آجى»  ــاى» ، «اه ــاى «آه ــام ه ــه ن ــواه ى عجيب ب ــك خان ي
ــه  ــردى ب ــان ف ــن مي ــتند. و در اي ــى» هس ــان» ،و «باباي « آق مام
ــت و فقط  ــواده اس ــگ خان ــه س ــوزى» ك ــه» و «س ــر غريب ــام «پس ن
ــه توضيحاتى كه  ــد. در ادام ــود نيز حضور دارن ــنيده مى ش صدايش ش
ــخصيت ها و ــته و ش ــنامه  نوش ــرى در ابتداى اين نمايش ــاى ميرباق آق
ــنامه  ــى خوانيم؛«اين نمايش ــرده را م ــش را توصيف ك ــه ى نماي  صحن
ــراژدي به خاطر  ـــت، ت ـــد يـك تـراژدي اس ــش از آنكه كمـدي باش بي
ـــايد پيرنگ و داستان  شخصيت هاي پـوچ و بـي معنـي اش و حتـي ش
ــي ربط اند و  ــه در ظـاهر بـه هـم ب ــخصـيت هـايي كـ اش، به خاطر ش
ــا بلندگو با هم  ـــايد بـ ــادي از هم دارند. آن اندازه دور كه ش فاصله ي زي
ــد و از ابتدا تا  ــا در يك خط رفت وآمد مي كن حرف بزنند. «اُهوي» دائم
ـــد بـا تـوپ اش ور مي رود. «آهاي»  انتهاي نمايش هرجا كه بيكـار باش
در سكون خودش فقط به فكر وزنه زدن است و «آجي»  وقتي حضور دارد 
ــاير آدم ها. «آق مامـان» نيز در حضورش  در مركز است و بي توجه به س
ــت و مدام بي جهت ايـن در و آن  تنها به جستجوي يك چيز گمشده اس
ــت ـــت ازكارهايي كه قرار اس ــد و پـدري كـه مضـطرب اس در مـي زنـ
ــور دارد بـا يـك  ــر غريبه» مدتي كه حض  انجام دهد و انجام نداده. «پس
ـــن و خاموش مي كند سعي  متـه ي بـزرگ در دسـتش كـه آن را روش
مي كنـد بـه فضـا و آدم هـا هشـدار بدهـد يـا تأديبشان كند. سيم فنري 
مته آن انـدازه درازا دارد كـه شـايد تمـام كف صحنه را پيچ درپيچ پر كند.

ــن بازي ــرط تنهايي به اي ــد و ازف ــق انـ ــش تنهاي مطل ــاى نماي آدم ه
ــتند اين بازي  ـــت مي داش ــايد دوس  بي هدف روي آورده اند و حتي ش
ــنامه ى «خواستگارى» را انتشارات مرواريد در  واقعيت مي داشت.نمايش

قطع جيبى و در 84 صفحه منتشر كرده است.

طرز تهيه خوراك دل و قلوه و جگر

ايكميا فاسكياتا

راهنماى خريد و نگهدارى ماهى براى پخت

خواستگارى

 مهارت فكر كردن
ــما  فرصت گرفتن براى فكر كردن، مى تواند ش
ــت كه  ــال هاس را در تصميم تان قاطع كند.س
ــد به ما مهارت  همه متخصصان تالش كرده ان
«نه» گفتن را ياد بدهند اما شايد به جاى مهارت 
«نه» گفتن الزم باشد مهارت بهتر و كارآمدترى 
را ياد بگيريم كه پيش نياز «نه» گفتن است و آن 

هم مهارت فكر كردن است!
ــه پاى درس ــت ك ــن از آن مهارت هايى اس اي
 امام حسين(عليه السالم) مى شود به خوبى آن 

را ياد گرفت. اما چطور؟
وقت فكركردن كجاست؟

ــد  ــد بدهي ــى خواهي ــه م ــى ك ــه جواب «ب
ــته ــوان انجام خواس ــتيد»، «ت ــن هس مطمئ
ــت داريد پيشنهاد   او را نداريد»، «خيلى دوس
ــى را قبول كنيد»، اينطور وقت ها به نظر  كس
ــريع گفت بله يا نه. گاهى  خيلى ها مى شود س
دقيقا بعد از همين شرايط است كه دردسر هاى 
ــود. در همين  ــريع هم شروع مى ش بله يا نه س
ــبك زندگى ــرايط زندگى روزمره اگر به س ش
 امام حسين(عليه السالم ) مراجعه كنيم، شبى 
را مى بينيم كه حاكم مدينه حضرت را احضار 
كرد و گفت: معاويه از دنيا رفته است و شما بايد 
با يزيد بيعت كنيد. حضرت فرمودند: «باشد تا 
ــا بايد خليفه  ــر كنيم،ببينيم م صبح برويم فك

شويم يا يزيد بايد خليفه شود!»
ــا و يقينا ــالم) حتم ــين(عليه الس ــام حس ام
ــد جواب  ــا يزي ــه بيعت ب ــه ب ــت ك مى دانس
ــان لحظه  ــورا و در هم ــى دهد اما ف مثبت نم
ــخگويى را «نه» نگفتند و فكركردن براى پاس

 الزم دانستند.
ــك رفتار امام  ــت همين ي پس ما هم كافى اس
ــم تا از  ــرار بدهي ــاى خود ق ــرلوحه كاره را س
ــا جلوگيرى كنيم.  بروز درصد زيادى از خطاه
ــه حتى اگر  ــت ك ــا همان جايى اس اين دقيق
مطمئن باشيد، فرصت گرفتن براى فكر كردن، 
ــان قاطع كند و  ــما را در تصميم ت مى تواند ش
ــزان احتمال خطا  ــود با كم ترين مي موجب ش

درست ترين تصميم را بگيريد.
آفت هاى فكرتان را بشناسيد

ــما در  ــى تواند براى ش ــى م ــه چه عوامل اينك
ــرآفرين باشد، اغلب  ــخ دادن دردس سريع پاس

ــت اما حتما يكى از اين عوامل در  شخصى اس
آن دخيل است:

ــت  ــه ارزش يك درخواس ــوال وقتى ك 1-معم
ــت ــه آن درخواس ــد و زود ب ــى داني ــم م را ك

 پاسخ مى دهيد.
ــراى انجام آن  ــان را ب ــى خودت ــوان واقع 2- ت

درخواست درنظر نمى گيريد.
ــان فكر ــس با خودت ــاد به نف ــدون اعتم 3- ب
ــردن در برابر  ــما اجازه فكرك  مى كنيد كه ش

شخصيت درخواست كننده را نداريد.
ــرى  ديگ ــل  ح راه  و  ــنهاد  پيش ــه  ب  -4
فكر نكرده ايد كه بخواهيد براى خودتان قدرت 

انتخاب قائل شويد.
ــردن حرف  ــر ك ــدون فك ــد ب ــادت داري 5- ع
ــم  ــات را ه ــتر تصميم ــن بيش ــد. بنابراي بزني

بدون فكر كردن مفيد مى گيريد.
تمرين هاى خودسازى

براى هر اصالح رفتارى مهم است كه چه روشى 
را براى اصالح انتخاب كنيم؟

ــه  ب ــاز  ني ــم  ه ــردن  ك ــر  فك ــارت  مه
دارد.  ــادت  ع ــاد  ايج و  ــوى  ق ــزه  نگي ا
ــان ــراى ت ــر ب ــنهادى زي ــاى پيش ــن ه تمري

 اثرگذار است:
ــردن براى تان  1- خرابكارى هايى كه فكر نك

به بارآورده را مرور كنيد.
ــتوانه  ــرف هايى كه با پش ــا و ح 2- تصميم ه
فكر كردن بوده را هم به ياد بياوريد و خودتان را 

به خاطرش تشويق كنيد.
ــه كالم از ــك تك ــى كه ي ــل زمان هاي 3- مث
ــى بريد، اين جمله   فيلم ها و... را دائم به كار م
ــم در ذهن ــم» را دائ ــر كن ــد فك ــازه بدي «اج

 داشته باشيد و همه جا استفاده كنيد.
ــخصيت، وقت و امكانات تان ارزش  4- براى ش
ــيد و آنها را قابل احترام بدانيد تا براى  قائل باش
ــه نكنيد.  ــان عجل ــرى  درموردش تصميم گي
ــد ديگران را ــم بينى و بيش از ح گاهى خودك
ــتن، قدرت انتخاب و فكر كردن را از   مهم دانس

شما مى گيرد.
ــنهاد  ــد پيش ــدى، درك پيام ــت بن 5-  اولوي
ــنهاد  ــرژى اى كه پيش ــردن به ان ــا و فكر ك ه
ــى و فكر  ــى ارزياب ــرد يعن ــما مى گي ــا از ش ه
ــان زيادى  ــت ديگران، زم ــه درخواس كردن ب

ــما  ــتباه ش نمى برد؛ اما قطعا از خطارفتن و اش
جلوگيرى مى كند.

 با افكار آينده ساز زندگى كنيد
ــه افكار  ــم ك ــول نداري ــا قب ــا آدم ه ــب م اغل
ــه تنهايى  ــط مان ب ــت و غل و باورهاى نادرس
ــى ها و  ــه ناراحت ــراى هم ــد دليلى ب مى توان
ــادت داريم ژن،  ــد و ع ــى هاى مان باش بدبخت
ــه و همه را  ــتان، جامعه و هم پدر و مادر، دوس
ــراى لحظه اى هم  مقصر بدانيم و اصال حتى ب
ــده به خودمان رجوع نمى كنيم اما براى  كه ش

ساختن زندگى آينده الزم است فكر كنيم.
ــيدن انتخاب ــراى انديش ــه ب ــكارى ك  اف

 مى كنيد و هم اكنون به آن اعتقاد داريد، آينده 
شما را مى سازد.

ــب اند بر زبان   فقط چيزهايى را كه مناس
ــى بر ضد  ــه كار بردن كالم ــد. از ب جارى كني
ــاره ديگران ــى درب ــخن چين ــا س خودتان ي

 اجتناب كنيد.
ــاب كنيد. ــان انتخ ــان را خودت  نگرش ت
 مجبور نيستيد اجازه دهيد گفته هاى ديگران 

بر شما تاثير منفى بگذارد.

ــما را به   وقتى زندگى بيش از توان تان ش
ــود را به خدا  ــد، خ ــش مى كش ــارزه و چال مب
ــخ را در ــط پاس ــه او نه فق ــرا ك ــپاريد، چ بس

 اختيار دارد بلكه پاسخ خود اوست.
ــت ــرايط مثب ــراد و ش ــا اف ــود را ب  خ
 محصور كنيد و از منفى نگرى ها دورى كنيد.

 شما كالم تان هستيد. هرگز گفته هاى تان 
ــراه نكنيد. با  ــا دروغ و حيله يا تحريف، هم را ب
ــار و صداقت ــان اعتب ــتن كالم ت حرمت داش

 ايجاد كنيد.
ــد و  ــاس كني ــران را احس  درد ديگ
ــارى ها و ــا، گرفت ــا، ناراحتى ه ــمكش ه كش

 ضعف هاى شان را درك كنيد.
ــته ايد را ــه تاكنون داش ــه اى ك  هر رابط

ــا بهترين  ــد، رابطه ه ــوب يا ب ــدر بدانيد. خ  ق
آموزگاران شما هستند.

ــته باشيد. باورهاى   جرات و جسارت داش
ــر دنياى  ــظ كنيد حتى اگ ــت تان را حف درس
ــد كه باورى ديگر  پيرامون تان انتخاب مى كن

داشته باشيد.
ــت.  ــتاندن اس ــت كردن آغاز س درخواس

ــى توانيد ــما م ــاده و اعتقادى، ش با دعايى س
 آينده تان را تغيير دهيد.

ــتگى هاى تان مطمئن و   نسبت به شايس
ــان را  ــاى ت ــتى ه ــيد و كاس ــع باش متواض

درك كنيد.
ــدى بگيريد. براى   خود و زندگى تان را ج
ــيد.  ابراز وجودتان وقت بگذاريد و منضبط باش
ــت ها و  ــدن موهب ــد و پروران ــيوه رش اين ش

استعدادهاى بى همتاى تان است.
 مطمئن باشيد خداوند كارى درست و در 
ــد داد. از آنجا كه ــام خواه ــب انج زمانى مناس

 مى دانيد پيش بينى او به موقع است مى توانيد 
از حال لذت ببريد.

ــى دهيد، به  ــر كارى كه انجام م  بدانيد ه
ــرون از خود ــه بي ــردد. ب ــى گ ــان بازم خودت
ــاهد ــر حركتى ش ــش از ه ــد و پي  گام برداري

 نتيجه آن باشيد.
 اگر شما كار درست انجام مى دهيد، اگر به 
ــت  ــانيد، الزم نيس خود و ديگران آزار نمى رس
ــه فكر ى ــران چ ــه ديگ ــيد ك ــران آن باش نگ

 مى كنند، شما آزاديد.

ياد بگيركه فكركنى
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