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آمريكا، نقش ستمكارانه اى 
در معادالت منطقه  دارد

نويدكيا  سرمربى مى شود، 
نمى شود؟ مسأله اين است!

13آبـان؛ پويايى جنبش
 استكبار ستيزى جـوانان
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ــتاندار اصفهان با انتقاد از عملكرد فرمانداران در  اس
ــوراى فرهنگ عمومى و مطلوب  تشكيل جلسات ش

ندانستن آن، گفت: تقريبا نيمى از ...

ــازى در خصوص استقبال   معاون وزير راه و شهرس
مردم از وام 80 ميليونى خريد خانه گفت: آمار بانك 

مسكن خوب اما از سقف انتظارى وزارت راه ...

 IT ــاى نوين و ــاره به اينكه فناورى ه ــت با اش وزير بهداش
ــت گفت:  ــالمت از اهميت خاصى برخوردار اس در نظام س

به طور مثال در موضوع توليد، اصالت، نظارت  ... 

ــدن پرداخت بن نقدى به   چندسال پس از نقدى ش
ــتاد بن  كارگران به جاى توزيع بن هاى غيرنقدى، س

وزارت كار عمال تعطيل شده است ولى ...

كارت زرد اسـتاندار اصفهان 
به فرمانداران

مردم از وام 80 ميليونى
مسكن استقبال نكردند

30 ميليون پرونده سالمت
 الكترونيك، تشكيل داديم

ستـاد بـن رسمـا
تعطيـل شـد

ملت در مسير انقالب، 
متحد و آگاه است

ــيزدهم آبان؛  ــت س ــا گراميداش ــس جمهور ب ريي
ــتكبار جهانى، گفت: 13 آبان  روز  ملى مبارزه با اس

نشان دهنده و تكميل كننده راه مقاومت و ...

2

12

2

پشتوانه  فرهنگ عمومى
ملت ايران، همچنان آمريكا را دشمن درجه يك خود مى داننداجبار قانونى نيست ــتان  ــالمى اس ــگ و ارشاداس ــركل اداره فرهن مدي

ــى،  ــگ عموم نه  فرهن ــتوا ــت: پش ــان گف اصفه
ــازى دارد.   ــاز به فرهنگ س ــت و ني اجبار قانونى نيس
ــالم حبيب رضا ارزانى، در همايش تبيين  حجت االس
ــتان اصفهان با  ــگ عمومى اس ــوراى فرهن جايگاه  ش
اشاره به ايام سوگوارى حضرت اباعبداهللا الحسين(ع) 
ــت  گفت: فرهنگ خاص، تخصصى و اختصاصى درس
ــرد و با آن  ــرار مى گي ــگ عمومى ق ــل فرهن در مقاب
ــوه، ابعاد يا  ــزود: وج ــت.وى در ادامه اف ــاوت اس متف
ــردم در ارتباط  ــا عامه م ــى از فرهنگ كه ب قلمروهاي
ــد؛ بنابراين  ــت را تعريف فرهنگ عمومى مى گوين اس
ــن فرهنگ با  ــگ عمومى، اي ــف از فرهن ــن تعري با  اي
ــز  ــى متماي ــى و اختصاص ــاص، تخصص ــگ خ فرهن
ــد چراكه فرهنگ عمومى تمام عرصه هاى  خواهد ش
ــت مردم را در بر مى گيرد.مديركل اداره فرهنگ  زيس
ــان كرد: ــتان اصفهان خاطر نش ــالمى اس و ارشاد اس

ــوراهاى فرهنگى عمومى بسترسازى   وظيفه اصلى ش
در عرصه  فرهنگى است چراكه هيچ شورايى ... 
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ــوم اهللا 13 آبان تاكيد  ــش آموزى ي ــجويى و دان در بيانيه دانش
ــماره يك خود دانسته  ــت: همواره آمريكا را دشمن ش ــده اس ش
تا زمانى كه آمريكا دست از اقدامات خصمانه خود برندارند شعار 

مرگ بر آمريكا نيز ادامه خواهد داشت.
ــناخت تمام  ــن مرز و بوم با بصيرت و ش ــجويان انقالبى اي دانش
ــم خورده اين ملت، هيچ گاه راه دوستى با  ــمنان قس و كمال دش
آمريكاى جهانخوار كه مصداق بارز و تمام و كمال استكبار است 
را پيش نگرفته و همواره آمريكا را دشمن شماره يك خود دانسته 
ــته فرياد مرگ بر آمريكا سر  ــورتر از سال هاى گذش و امروز پرش
ــد داد و به گفته معمار كبير انقالب تا زمانى كه آمريكا و  خواهن
ــردمداران آن آدم نشوند و دست از اقدامات خصمانه خود در  س
ــتعمار و استثمار ملت هاى مظلوم  منطقه و دنيا برندارند و به اس

ادامه دهند، شعار مرگ بر آمريكا نيز ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم يوم اهللا 13آبان و بزرگداشت 
روز ملى مبارزه با استكبار جهانى كه صبح امروز با حضور پرشور 
ــد، بيانيه هاى دانشجويى  ــجويان برگزار ش دانش آموزان و دانش
ــن كامل آن از نظر  ــد كه در ادامه مت ــش آموزى قرائت ش و دان

مخاطبان مى گذرد.
در بيانيه دانشجويى يوم اهللا 13 آبان 1394 آمده است:

ــكار مى كنند و آنها كه  ــد، در راه خدا پي ــانى كه ايمان دارن كس
كافرند، در راه طاغوت؛ پس شما با ياران شيطان پيكار كنيد؛ زيرا 

نقشه شيطان، ضعيف است.(سوره نساء ـ آيه 76)
ــه حادثه بزرگ  ــالمى يادآور س ــاه در تاريخ ايران اس 13 آبان م
تاريخ ساز است كه هر سه ى آن فرياد عدم پذيرش ذلت و خفت 
توسط يك ملت مى باشد. اولين حادثه تبعيد امام خمينى(ره) به 
تركيه به علت اعتراض به معاهده ننگين و ذلت بار كاپيتوالسيون 
ــتار دانش آموزان به دست رژيم  ــال 1343، دومين آن كش در س
پهلوى در سال 1357 و سومين آن تسخير النه جاسوسى آمريكا 
ــجويان پيرو خط امام(ره) در سال 1358 بود كه  به دست دانش
ــيطان  ــى به مثابه تير خالصى بود بر حضور ش ــن اقدام انقالب اي
ــط  ــيارانه توس ــالمى. اين اقدام به جا و هوش ــزرگ در ايران اس ب
جنبش دانشجويى باعث شد كه بنيان گذار كبير انقالب اسالمى 
ــاد كند؛ انقالبى مهم تر و بزرگ تر  ــوان انقالب دوم ي از آن به عن
ــتبداد داخلى كشورمان  از انقالب اول، چرا كه در انقالب 57 اس
ــادت ها و خون هاى پاك جوانان اين مرز و  ــتادگى ها، رش با ايس
ــرنگون  بوم و البته با هدايت هاى پيامبرگونه امام خمينى(ره) س
گشت اما در تسخير النه جاسوسى آمريكا راه نفوذ و تأثيرگذارى 
استكبار جهانى بر كشور مسدود شده و هيمنه ى پوشالى آن در 
ــد و به ملت هاى مظلوم در جهان جرأت داد؛  ــته ش جهان شكس
ملتى كه به خدا متكى باشد هر قدرت مادى را مى تواند بشكند 
و خوار كند؛ چرا كه عزت فقط از آن خداوند است و نه مستكبر. 
ــتكبار به عنوان دشمن قسم خورده  ــلطه و اس اكنون كه نظام س
ــخت و مفتضحانه خود در  ــت هاى س ــالمى، شكس جمهورى اس
ــعى در ترميم  ــت ايران را تجربه كرده اند و س ــل عظمت مل مقاب
چهره سياه خود در پيشگاه ملت ايران با استفاده از راه هاى نفوذ 
موجود در برجام دارند، ما دانشجويان شركت كننده در تظاهرات 
سراسرى يوم اهللا 13 آبان با گراميداشت ياد و خاطره شهداى 13 

آبان ماه مواضع خود را اعالم مى داريم:
ــوم اهللا 13  ــرى ي ــجويان حاضر در تظاهرات سراس ــا دانش 1ـ م
ــرار دادن منويات  ــا همدلى و همزبانى و نصب العين ق آبان ماه ب
ــاى واليت؛ انقالب خود را كه  ــاى مدبرانه مقام عظم و رهنموده
ميراث گرانبهاى خمينى كبير است، در برابر سناريوهاى شيطانى 

ــالب بيمه كرده و  ــم خورده اين نظام و انق ــمنان قس و پليد دش
پيشرفت همه جانبه كشور و رشد و بالندگى دستاوردهاى انقالب 

اسالمى را در گرو اين واليت پذيرى مى دانيم.
ــا حمايت از انتفاضه  ــتيز ايران، ب ــجويان بيدار و ظلم س 2ـ دانش
ــروع و فاسد  ــطين در برابر جنايات رژيم نامش ــوم مردم فلس س
ــكوت مجامع بين المللى و حمايت هاى بى دريغ  صهيونيستى، س
ــته  ــكا و اروپا را تهديدى براى آرامش و ثبات منطقه دانس آمري
ــريف،  ــردن هتك حرمت و تخريب قدس ش ــن محكوم ك و ضم
ــت و پا زدن در باتالقى  ــرائيل را به منزله ى دس اين اقدامات اس
ــن رژيم غاصب را  ــد آن اضمحالل و نابودى اي ــم كه رون مى داني
ــى در آينده نزديك  ــيده و اميدواريم به فضل اله ــرعت بخش س
ــرائيل غاصب بر روى كره خاكى نباشد؛  ــانى از اس ديگر نام و نش
ــلمانان از شر اين وليده نامشروع صهيونيزم جهانى آسوده  تا مس

گردند.
ــام كه داراى  ــم و خطرناك اجراى برج ــچ و خ ــر پي 3ـ در راه پ
نقاط ابهام و ضعف هاى ساختارى متعددى است، تنها توصيه هاى 
ــدن از  ــرى مى تواند به عنوان چراغ راه دولت مانع منحرف ش رهب
ــراى صحيح برجام گردد بنابراين انتظار مى رود دولت محترم  اج
با محور قرار دادن بندهاى شروط تعيين شده توسط رهبر معظم 
ــه گام اجرايى كند تا  ــالب الزامات را به صورت دقيق و گام ب انق
ــور گردد. بديهى است  ــنگين براى كش مانع ايجاد هزينه هاى س
ــا و اجراى هم وزن تعهدات طرفين  هرگونه كوتاهى در نظارت ه
ــگاه ملت مؤمن  طبق الزامات رهبر انقالب به هيچ عنوان در پيش

و انقالبى ايران بخشودنى نيست.
ــع ظلم و احقاق حقوق ملت  ــه رفع تحريم ها از باب رف 4ـ اگرچ
ــا زمانى كه  ــت ت ــت اما بايد توجه داش بزرگ ايران ضرورى اس
جمهورى اسالمى ايران به قواى درونى خود پايبند و متكى است 
ــد و تعالى را انتظار داشت و لذا نه تنها  مى توان حركت رو به رش
لغو تحريم ها به تنهايى موجب بهتر شدن وضع معيشت نمى شود 
ــاى مالى و اقتصادى  ــبب حمله غول ه بلكه در مدت كوتاهى س
ــد كه مسبب سيطره  ــور شده و طولى نمى كش به بازارهاى كش
ــتكبار جهانى به اقتصاد كشور مى گردد از آن رو توجه  كامل اس
ــته  ــام به بحث اقتصاد مقاومتى كه تاكنون آن گونه كه شايس تم
ــرلوحه برنامه هاى اقتصادى كشور قرار نگرفته، به عنوان  است س
ــد مورد توجه دولت  ــن راه مقابله و دفاع از اين هجوم باي بهتري

محترم قرار گيرد.
ــجويان انقالبى اين مرز و بوم با بصيرت و شناخت تمام  5ـ دانش
ــم خورده اين ملت، هيچگاه راه دوستى با  ــمنان قس و كمال دش
آمريكاى جهانخوار كه مصداق بارز و تمام و كمال استكبار است 
را پيش نگرفته و همواره آمريكا را دشمن شماره يك خود دانسته 
ــته فرياد مرگ بر آمريكا سر  ــورتر از سال هاى گذش و امروز پرش
ــد داد و به گفته معمار كبير انقالب تا زمانى كه آمريكا و  خواهن
ــردمداران آن آدم نشوند و دست از اقدامات خصمانه خود در  س
ــتعمار و استثمار ملت هاى مظلوم  منطقه و دنيا برندارند و به اس

ادامه دهند، شعار مرگ بر آمريكا نيز ادامه خواهد داشت.
6ـ ما دانشجويان حق طلب و بيدار ايران اسالمى ضمن حمايت از 
دولت و مقاومت مردم سوريه، تالش براى هرگونه جنگ افروزى و 
جنايت هاى روزافزون توسط تكفيرى هاى تحت حمايت استكبار 
جهانى را محكوم كرده و راه حل نهايى براى اتمام خونريزى ها را 
خروج تروريست ها و امكان تعيين سرنوشت ملت سوريه توسط 

خودشان مى داند.
ــرات ملى، همراه با  ــركت كننده در اين تظاه ــجويان ش 7ـ دانش

ــيد، انقالبى و واليت مدار ايران عزيز ضمن تجديد  همه مردم رش
ميثاق با آرمان هاى بلند امام راحل(ره) و شهداى واالمقام انقالب 
ــلمين  ــتنى خود با ولى امر مس ــالمى و تجديد بيعت ناگسس اس
ــى) راهبردها و ابالغ  ــرت امام خامنه اى(مدظله العال جهان، حض
سياست هاى رهبر فرزانه انقالب اسالمى در عرصه هاى گوناگون 
ـ به ويژه در عرصه ى هسته اى و هوشمندى برابر جبهه معاندين 
ملت ايران ـ را «فصل الخطاب» دانسته و بر لزوم تالش همه قوا 
ــى معتقد به انقالب و نظام  و تمامى جريان ها و جناح هاى سياس
ــرى ظرفيت ها و فرصت هاى ملى در جهت تحقق  براى به كارگي

منويات معظم له تاكيد مى نماييم.
در بيانيه دانش آموزى يوم اهللا 13 آبان 1394 آمده است:

ــت، در بين تمامى  ــادى در تقويم نيس ــاه يك روز ع 13 آبان م
ــان، 13 آبان روز  ــالب عزيزم ــور و انق ــى كش ــبت هاى مل مناس
ــذار كبير انقالب  ــت. تبعيد بنيانگ ــمند و پرحادثه ترى اس ارزش
ــتار  ــال 1343، كش ــام خمينى(ره) در س ــالمى حضرت ام اس
ناجوانمردانه دانش آموزان انقالبى در سال 1357 مقابل دانشگاه 
تهران و نهايتا تسخير النه جاسوسى آمريكا به دست دانشجويان 
پيرو خط امام در سال 1358 سيزدهم آبان ماه را روزى تاريخى 

و مهم به تصوير كشيده و ماندگار كرده است.
ــالمى، با  ــع اين روز در تقويم انقالب اس ــا نگاهى گذرا به وقاي ب
تمام وجود مى توان اين جمله ى حضرت روح اهللا را درك كرد كه 

فرمود: «13 آبان يوم اهللا است.»
ــين(ع) فرياد «هيهات مناالذله»  ــرم 61 هجرى امام حس در مح
سر داد و بيعت با مستكبرين زمانه را نپذيرفت و درسى ماندگار 
ــاگرد اليقى چون خمينى كبير(ره)  ــق ش به تاريخ داد تا سرمش
ــورا بودند كه  ــال بعد اين شاگردان مكتب عاش ــود.1400 س ش
ــد و برترى«قليل بر  ــم زدن ــادالت دنيايى را به ه ــار ديگر مع ب
ــده بود  ــباتش زمينى ش ــرى كه تمام محاس كثير» را به رخ بش

كشيدند.
ولى اين بار نه سپاه يزيد بود، نه وسوسه شياطين انسان نما؛ بلكه 

ابهت مستكبر شوم جهانى را تنها با تسخير النه جاسوسى اش در 
هم شكستند و با سيلى محكم خود دولت جنايتكار ايالت متحده 
ــياه جنايات خود كه هر ساله بر آن افزوده  آمريكا را با پرونده س

مى شود، بى آبرو كردند.
ــرى يزيديان با خيل  ــر زمان ديگ ــه بيش از ه ــن دوران ك در اي
جاهليت هاى پست تر از لشكر اشقيا در كربال به قتل عام مسلمين 
و موحدين عالم دست زدند و شكنجه، اسارت و آوارگى مرارت بار 
ــطين،  ــق، از زينبيه تا لبنان، از جوالن تا فلس ــراق تا دمش از ع
از غزه تا بحرين و تا يمن به راه انداخته اند و در منا هزاران بى گناه 
ــياه استكبار و صهيونيسم  ــنه قربانى فتنه س مظلوم را با لب تش
ــتور كار  ــلمانان را دس ــكار نموده اند و موج خونريزى مس جنايت

خويش ساخته اند.
ــت اهللا العظمى امام  ــم انقالب حضرت آي ــه فرموده رهبر معظ ب
ــه اهللا) آمريكا ديگر وجاهتى در ميان هيچ ملت و  خامنه اى(حفظ
ــورى ندارد و شعار «مرگ بر آمريكا» در بسيارى از كشورها  كش
ــت و تا زمانى كه مصداق بارز استكبار اين  ــده اس طنين انداز ش
ــن ماهيت خود  ــت از اي ــكاى جهانخوار دس ــى آمري دوران يعن
ــت فرياد مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل ادامه  ــته اس برنداش
ــوزان همچون ديگر آحاد ملت  ــت و تمامى دانش آم خواهد داش
ــت،  ــرك و كفر هس انقالبى بر اين جمله حضرت امام كه: «تا ش
مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستيم» با تمام وجود خواهند 

ايستاد.
ــالم مى داريم كه خط مبارزه با آمريكا امتداد  ما دانش آموزان اع
ــورا قاسم  ابن الحسن  ــت و همچون نوجوان عاش خط عاشوراس
آماده نثار جان خود در راه ولى زمان، امام خامنه اى عزيز هستيم 
ــى كمبودها و  ــورا، على رغم تمام ــا تحقق دولت منتقم عاش و ت
تحريم ها خم به ابرو نياورده و با اتكا به توان و ظرفيت هاى كشور 

بر سر ذره اى از عزت خود با يزيديان سازش نخواهيم كرد.
ه َو  َِّذيَن اْسُتْضِعُفوا فِى األَْْرِض َو نَْجَعلَُهْم أَئِمَّ َو نُِريُد أَْن نَُمنَّ َعلَى ال

َالُم َعلَى َمِن اتََّبَع الُْهَدى نَْجَعلَُهُم الْواِرثِيَن َوالَسّ
نماينده رهبر شيعيان بحرين در ايران گفت: تقرفه افكنى و ايجاد 
توطئه هاى مذهبى، از مهم ترين راهبردهاى آمريكا براى ايجاد 

خاورميانه جديد و سلطه بر منطقه است.
ــيخ عبداهللا  ــالم ش ــت االس ــر، حج ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــنبه در همايش برائت از شيطان بزرگ،  ــه ش ــامگاه س الدقاق ش
ــه را ايجاد  ــلط بر خاورميان ــن راهبرد آمريكا براى تس ــم تري مه
ــا ايجاد  ــت: آمريكا ب ــرد و اظهار داش ــى بيان ك ــالف مذهب اخت
ــورهاى اسالمى  توطئه هاى مذهبى و اختالفات قوميتى در كش
ــلطه بر منطقه است. وى يكى از راه هاى  خاورميانه به دنبال س
ــتكبار بر خاورميانه را ايجاد اختالف ميان كشورهاى  سيطره اس
ــورهاى مختلف خاورميانه  ــرد و ادامه داد: كش ــه مطرح ك منطق
داراى اقليت ها و قوميت هاى مختلفى هستند، استكبار با توجه 
به اين موضوع سعى مى كند اين تفاوت ها را برجسته كرده و به 
همين واسطه در اين كشور ها به ايجاد اختالف و تفرقه بپردازد.

آمريكا به دنبال سلطه بر ثروت هاى خاورميانه است
ــوال كه  ــيعيان بحرين در ايران در جواب اين س نماينده رهبر ش
ــلطه بر  ــكا با وجود دور بودن از خاورميانه به دنبال س چرا آمري
ــترين  ــت: خاورميانه داراى بيش ــت، تاكيد داش ــن منطقه اس اي
ــتكبار جهانى به دنبال  ــره زمين بوده و از همين رو اس ثروت ك
ــت و  ــت و گاز و منابع مختلف در خاورميانه اس ــتيابى به نف دس
ــه را دارد. ــورهاى منطق ــلطه بر كش به همين دليل نيز قصد س
ــراى حضور در  ــتكبار ب ــداهللا الدقاق يكى از داليل اس ــيخ عب ش
ــتراتژيك منطقه عنوان  ــلط بر شاهراه هاى اس خاورميانه را تس
ــتراتژيك مختلف  ــه داراى راه هاى اس ــت: خاورميان ــرد و گف ك
ــت؛  ــاهراه ها داراى منابع مختلفى اس ــوده و هر يك از اين ش ب
ــت و گاز جهان در تنگه هرمز و تنگه باب المندب  70 درصد نف

قرار دارد.
آمريكا به دنبال برچيدن نظام پادشـاهى در كشـورهاى 

عربى است
ــه تامين  ــرايط فعلى اين گون ــكا در ش ــع آمري ــزود: مناف وى اف
ــال 2025 بايد نظام پادشاهى در كشورهاى  ــود كه تا س مى ش
ــود تا با جايگزين كردن يك نظام جديد، منافع  عربى برچيده ش
استكبار تامين شود. نماينده رهبر شيعيان بحرين در ايران بيان 
ــورى داراى منابع مختلف  ــت اگر كش ــت: آمريكا معتقد اس داش
ــد به عنوان يك قدرت به حساب مى آيد و اين موضوع براى  باش
ــان ضربه بزند،  ــوده و مى تواند به منافع ش ــا خطرآفرين ب آن ه
ــى با توجه به  ــرايط فعل ــت كه در ش با توجه به اين موضوع اس
ــت. ــالمى اس منابع ايران، آمريكا به دنبال نفوذ در جمهورى اس
ــران را تحت عناوين مختلف مثل مذاكره،  ــوذ آمريكا بر اي وى نف
ــالمى  جنگ و تهاجم فرهنگى عنوان كرد و گفت: جمهورى اس
ــمن به دنبال اين  ــتقالل صد درصدى بوده و دش ايران داراى اس
ــد، با توجه  ــتقل نباش ــائل اقتصادى مس ــت كه ايران در مس اس
ــاره  ــر انقالب به اقتصاد مقاومتى اش ــه همين موضوع نيز رهب ب
ــتقالل  ــا تاكيد بر اينكه اس ــالم الدقاق ب ــى كنند.حجت االس م
فرهنگى مقدمه ايجاد استقالل سياسى و اقتصادى است، تصريح 
ــه كشيده اما با تحليل هاى  كرد: آمريكا براى نفوذ در ايران، نقش
ــتكبار براى سلطه كامل بر خاورميانه و  دقيق رهبرى، خواب اس

نفوذ در ايران، آشفته و پريشان شده است.
80 درصد مردم بحرين، شيعيان مظلوم و بى دفاع هستند
ــور  ــخنان خود درباره وضعيت كش ــش ديگرى از س وى در بخ
بحرين گفت: حدود 80 درصد از مردم بحرين، شيعيان بى دفاع 
ــر مفاهيم اهل بيت برابر  ــتند و اين افراد با تكيه ب و مظلوم هس
ــتكبارى غربى و عربى ايستاده اند كه اين موضوع  نظام هاى اس

باعث ايجاد حساسيت هاى ويژه براى نظام سلطه شده است.
ــاى نظامى در منطقه به  ــترش پايگاه ه وى افزود: آمريكا با گس

دنبال تحقق نقشه هاى شوم خود در خاورميانه جديد است.

اختالف افكنى، 
مهم ترين راهبرد آمريكا

صدها كيلومتر دورتر از مرزهاى 
ايران را رصد مى كنيم

ــاء (ص) گفت:  ــم االنبي ــد هوايى خات ــرارگاه پدافن ــده ق فرمان
ــر از مرزهاى  ــد صدها كيلومتر دورت ــه باي پدافند هوايى هميش
ــايه است  ــور همس ــالمى ايران كه قالب بر 15 كش جمهورى اس
ــيه دومين همايش  ــماعيلى در حاش را رصد كند. امير فرزاد اس
ــهيد  ــترك پدافند جامع (عامل و غير عامل) كه در تاالر ش مش
ــى خاتم االنبياء (ص) برگزار  ــتاد قرارگاه پدافند هواي مطهرى س
شد، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنى 
ــته شايعاتى مبنى بر كنترل آسمان  بر اينكه در هفته هاى گذش
ــط پدافند هوايى مطرح بوده است و نظر شما در اين  عراق توس
ــتم اطالعاتى هر  ــت؟ اظهارداشت: ممكن است سيس باره چيس
ــورهاى ديگر را بدون اجازه رصد كند. اما سيستم  كشورى، كش
ــرپا ماندن اين نظام  ــالمى ايران براى س اطالعاتى جمهورى اس

مقدس از تمام عناصر و ابزارها استفاده مى كند.
ــه صدها كيلومتر  ــد هوايى بايد هميش ــا بيان اينكه پدافن وى ب
ــه قالب بر  ــران را ك ــالمى اي ــورى اس ــاى جمه ــر از مرزه دورت
ــزود: از بيرون مرزها تا  ــايه داريم رصد كند، اف ــور همس 15 كش
ــامل آن  ــمان عراق ش داخل مرزها را رصد مى كنيم و فقط آس
ــرارگاه  ــتند.فرمانده ق ــورها هس ــه كش ــه هم ــود بلك ــى ش نم
ــوال ديگرى  ــخ به س ــد هوايى خاتم االنبياء (ص) در پاس پدافن
ــى روز اربعين  ــد هواي ــامانه هاى پدافن ــه آيا س ــى بر اينك مبن
ــاده باش و  ــام دوران آم ــت: در تم ــت، گف ــش خواهد داش پوش
ــتم ها و سالح هايش روشن  غير آماده باش، پدافند هوايى سيس
ــن و روزهاى خاص  ــت. در زمان هاى به خصوص مثل اربعي اس
ــود.وى افزود:  ــن خواهد ب ــاى راهبردى روش ــتم ه ديگر، سيس
ــل در كنار يكديگر قرار دارد. ــد هوايى عامل و غير عام در پدافن
ــخ  ــى خاتم االنبياء (ص) در پاس ــرارگاه پدافند هواي ــده ق فرمان
ــد عامل و غيرعامل  ــه تلفيق صحيح بين پدافن ــوال ك به اين س
ــت: مشكلى  ــكالتى وجود دارد، اظهار داش چگونه بوده و چه مش
ــود. بايد به  ــختى وجود دارد كه بايد طى ش ــت. راه هاى س نيس
ــد غير عامل  ــالش مى كنيم با پدافن ــيم و ت فرمول خوبى برس
ــه پدافند عامل  ــيم.وى ادامه داد: جاهايى ك ــته باش تعامل داش
ــش خوبى  ــش دهد، پوش ــتم پوش ــالح و سيس ــى تواند با س م
ــى تواند كم  ــد غير عامل م ــت و نقاطى كه پدافن ــد داش خواه
ــود. هزينه تر دفاع را به ارمغان بياورد، با اين پدافند انجام مى ش
ــت و راهبرد، زمان و  ــن يك راهبرد اس ــان كرد: اي وى خاطرنش
ــازمان بتوانند در  آموزش خوب مى خواهد. اميدواريم اين دو س

كنار هم به يك پدافند جامع برسند.

خبر

ــيزدهم آبان؛ روز ملى  ــت س رييس جمهور با گراميداش
ــان دهنده  ــتكبار جهانى، گفت: 13 آبان نش مبارزه با اس
ــتادگى در برابر زياده  و تكميل كننده راه مقاومت و ايس

خواهى ها و توطئه بيگانگان است.

ــالم حسن روحانى  به گزارش خبرگزارى مهر حجت االس
ــت گفت: بايد از  ــه هيات دول ــنبه و در جلس روز چهارش
افتخارات و روزهاى ملى و تاريخِى ايستادگى ملت ايران 
ــاد ملت بهره  ــش از پيش  انقالب و اتح ــراى تقويت بي ب
بگيريم و اجازه ندهيم اين ايام تاريخى مورد سوء استفاده 
ــى جناح ها قرار گيرد . چرا كه هرگونه بهره بردارى  برخ
ــى از اين ايام، به زيان انقالب و وحدت ملى خواهد  جناح

بود.
رييس  جمهور اظهارداشت: امروز همگان در كشور به راه 
ــرده و پيرو راه رهبرى  ــط امام(ره) و انقالب افتخار ك وخ
ــتند و از آن حمايت  ــى هس انقالب و اجراى قانون اساس
ــان اين كه رهنمودها و نكاتى كه  مى كنند.روحانى با بي
ــتحكام  ــر معظم انقالب مطرح مى كنند با هدف اس رهب
ــت كه ملت ايران در برابر نفوذ  قدرت ملى و براى اين اس
ــيار  بيگانگان صف واحدى بوده و در برابر توطئه ها هوش
ــداى ناكرده  ــرد: نبايد خ ــان ك ــند، خاطرنش و بيدار باش
ــتفاده  ــوء اس ــى بخواهند از اين كلمات و واژگان س برخ
ــا هر كس كه  ــه از اين پس ب ــد ك ــد و اينطور نباش كنن
ــه نحوى متهم كرده و  ــتيم،  بخواهيم او را ب مخالف هس
ــاره به  ــيه برانيم.رييس  جمهور با اش گروهى  را به حاش
ــيار است و تاريخ و  اين كه ملت ايران، ملتى بيدار و هوش

تجربه  اين ملت، نشان داده كه  اينگونه اقدامات تاثيرى 
ــتى معناى  ــت، گفت: مردم به درس معكوس خواهد داش
نفوذ، استكبار و تاريخ و نحوه رفتار نادرست آمريكا با اين 
ــور را  ــور و ملت را مى دانند و منافع ملى و آينده كش كش
ــد  افزود:باي ــى  مى دهند.روحان ــخيص  تش ــى  خوب ــه  ب
ــر گونه نفوذ بيگانگان مبارزه  ــه طور واقعى و جدى با ه ب

كنيم و نبايد عده اى با كلمه «نفوذ» بازى كنند.
رييس  جمهور با بيان اين كه رهبرى معظم انقالب متعلق 
به تمامى ملت ايران است و به گروه و نهادى خاص تعلق 
ــير انقالب، استقالل  ندارد، گفت: همه ملت ايران در مس
ــتند و  ــور در برابر بيگانگان متحد هس ــتادگى كش و ايس
اميدوارم همه جناح ها و نهادها به اين نكات توجه داشته 
ــرى انقالب كالمى را عنوان  ــاً تالش كنيم اگر رهب و واقع
ــتى آن را بفهميم و پياده كنيم و اجازه  مى كنند به درس
ــتاى منافع شخصى،  ندهيم افرادى از اين كلمات در راس
گروهى و جناحى خود سوء استفاده كنند.رييس  جمهور 
ادامه داد:  البته مردم در اين زمينه ها كامال هوشيار، بيدار، 
ناظر و متوجه هستند و بخوبى شرايط را رصد مى كنند و 
در موقع لزوم مانند انتخابات، آگاهانه و با حضور گسترده 
ــخنان  ــر خود را اعالم مى كنند.روحانى در ابتداى س نظ
ــت ايران يك روز  ــا بيان اين كه 13 آبان براى مل خود ب

ــالمى به  تاريخى و آغازى براى دوره جديد در نهضت اس
ــمار مى رود، گفت: نهضت اسالمى تا آبان سال 1343  ش
ــت، اما از هنگام  ــتر رنگ و بوى ضد استبدادى داش بيش
ــيون و نطق تاريخى و افشاگرانه  طرح موضوع كاپيتوالس
ــتكبارى كه عليه  امام خمينى(ره) در مورد برنامه اى اس
ــتقالل  ــده بود و اس حرمت و عزت مردم ايران طراحى ش
قضايى و سياسى ايران را زير سؤال مى برد، يك حركت نو 

و موج عظيمى در كشور عليه استكبار آغاز شد.
ــزود:  براى تاريخ روحانيت ايران افتخار  رييس  جمهور اف
ــتند  ــور خواس ــلطه گران در اين كش ــت روزى كه س اس
ــتقالل مردم اقدامى كنند مردم ايران به  عليه عزت و اس
ــام، در صف مقدم مبارزه  ــرى روحانيت و مراجع عظ رهب
ــى حركت دانش آموزان و نوجوانان در  قرار گرفتند.روحان
ــال 57 را به مفهوم حضور نوجوانان و جوانان  13 آبان س
ــالمى و اقدام دانشجويان پيرو خط امام در  در نهضت اس
ــوى ملت ايران  ــال 58 را عكس العملى از س 13 آبان س
ــمرد  در برابر توطئه هاى آمريكا براى تخريب انقالب برش
ــجويان و دانش آموزان  ــت: جوانان، نوجوانان، دانش و گف
نشان دادند كه همگى در صف انقالب بوده و ثابت كردند 
انقالب اسالمى متعلق به قشر خاصى نيست و همه اقشار 

با سنين متفاوت در اين زمينه فداكارى كرده اند.

روحانى با گراميداشت 13 آبان:
ملت در مسير انقالب،

 متحد و آگاه است

ــان اينكه  ــا بي ــس، ب ــران در مجل ــردم ته ــده م نماين
«مرگ بر آمريكا» شعار قاطبه ملت ايران است، گفت: 
ــويم كه آمريكا يا مقابل ما كوتاه  ما بايد آنقدر قوى ش

بيايد يا ماهيت خود را تغيير دهد.
ــوراى  احمد توكلى نماينده مردم تهران در مجلس ش
ــالمى در حاشيه مراسم گراميداشت سالروز يوم اهللا  اس
13 آبان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: در طول تاريخ 
ــاه معدوم  ــكا به ملت ايران خيانت و از ش ــران، آمري اي
ــترده اى را به ملت ما روا  حمايت كرد و ظلم هاى گس
ــت و همين باعث شد جوانان سفارت آمريكا را در  داش

13 آبان 58 تسخير كنند.
ــخص  ــفارت آمريكا مش ــخير س وى افزود: پس از تس
ــى انجام مى داده و  ــفارتخانه كار جاسوس ــد اين س ش
ــرده و به همين دليل  ــتمداران نفوذ مى ك ميان سياس
ــدند گروگان ها را تا 444 روز در  ــجويان ناچار ش دانش

اين سفارتخانه نگه دارند.
ــوالى مبنى بر اينكه با توجه به  ــخ به س توكلى در پاس
ــعار  ــته اى ايران و آمريكا آيا هنوز مردم ش توافق هس
ــر آمريكا» را مى خواهند؟ گفت: قاطبه مردم  «مرگ ب
ــتند البته اين  ــر آمريكا» هس ــعار «مرگ ب خواهان ش

ــور دارد. «مرگ بر  ــعار مخالفانى هم در داخل كش ش
ــت بلكه مرگ به  ــر مردم آمريكا نيس ــكا» مرگ ب آمري
ــلطه طلبى  ــه س ــه روحي ــت ك اس ــى  ــت هاي سياس
ــكا  آمري ــه  حاكم ــات  هي ــى  تماميت خواه و 

است.
ــوال ديگرى  ــخ به س ــران در پاس ــردم ته ــده م نماين
ــم  ــاله مراس ــه مردم از برگزارى هر س ــى بر اينك مبن
ــه جهان اعالم  ــى را مى خواهند ب ــان چه پيام 13 آب
ــى آمريكا  ــى گوييم تا وقت ــح داد: ما م ــد، توضي كنن
ــارت كند،  ــد منابع ما را غ ــى خواه ــد و م زور مى گوي
ــويم كه  ــا بايد آنقدر قوى ش ــتيم. م ــا آن خوب نيس ب
ــت خود را  ــاه بيايد يا ماهي ــل ما كوت ــكا يا مقاب آمري

تغيير دهد.

ــور  ــتاد انتخابات كش ــانى س ــه اطالع رس ــس كميت ريي
ــش از 4700 نفر، داوطلب  ــود بي گفت:پيش بينى مى ش
ــود كه در نتيجه  ــى انتخابات مجلس خواهند ب نمايندگ
ــى نمايندگى مجلس حدودا  ــر يك از 290 كرس براى ه

16داوطلب رقابت مى كنند.
ــور بين الملل  ــور در ام ــام وزير كش ــت، قائم مق دين پرس
ــور،  ــتاد انتخابات كش ــانى س ــس كميته اطالع رس و ريي
ــور به  ــتاد انتخابات كش ــه س ــيزدهمين جلس گفت: س
ــتاد انتخابات كشور و  ــت مهندس مقيمى رييس س رياس
با حضور اعضاى اصلى ستاد برگزار شد. در اين جلسه كه 
استانداران استان هاى البرز، خراسان جنوبى و گلستان نيز 
ــتانداران مدعو ضمن تشريح اقدامات  حضور داشتند، اس
ــتان هاى خود در زمينه  ــده و برنامه هاى آتى اس انجام ش
ــاى موجود براى  ــه نيازمندى ها و ضرورت ه ــات، ب انتخاب
ــتان هاى متبوع خود  ــكوه در اس ــزارى انتخابات با ش برگ
اشاره كردند. دين پرست افزود: در اين جلسه اعضاى ستاد 
انتخابات كشور و روساى كميته هاى مرتبط نيز ضمن ارائه 
ــى از روند اجراى مصوبات جلسات  آخرين اخبار، گزارش
قبل ستاد را ارائه كردند.رييس كميته اطالع رسانى ستاد 
ــور گفت: براساس بررسى هاى اوليه به عمل  انتخابات كش

آمده، بيش از 4700 نفر، داوطلب نمايندگى دهمين دوره 
ــالمى خواهند بود كه در نتيجه براى  ــوراى اس مجلس ش
ــى نمايندگى مجلس حدودا 16 نفر  هر يك از 290 كرس
ــه رقابت با يكديگر خواهند پرداخت، البته وى  داوطلب ب
ــد كرد كه اين ارقام تقريبى و تخمينى بوده و قطعى  تاكي

نمى باشد
دين پرست افزود: در اين جلسه بر استمرار روند برگزارى 
ــزارى انتخابات و  ــراى مجريان برگ ــى ب دوره هاى آموزش
عوامل اجرايى آن كه حدودا 960 هزار نفر هستند، تاكيد 
ــان كرد: در اين جلسه  ــد. وى در پايان خاطرنش جدى ش
ــات ستادهاى متناظر  ــى روند برگزارى جلس ضمن بررس
انتخاباتى در سراسر كشور، بر برگزارى منظم اين جلسات 

در موعدهاى مناسب و مقرر تاكيد شد.

احمد توكلى:

در برابرآمريكا كوتاه نمى آييم
پيش بينى ثبت نام 16 داوطلب 
براى هر يك از 290 كرسى مجلس

ــالب بيمه كرده و  ــم خورده اين نظام و انق ــمنان قس و پليد دش
پيشرفت همه جانبه كشور و رشد و بالندگى دستاوردهاى انقالب 

ــا حمايت از انتفاضه  ــتيز ايران، ب ــجويان بيدار و ظلم س ـ دانش
ــروع و فاسد  ــطين در برابر جنايات رژيم نامش ــوم مردم فلس س
ــكوت مجامع بين المللى و حمايت هاى بى دريغ  صهيونيستى، س
ــته  ــكا و اروپا را تهديدى براى آرامش و ثبات منطقه دانس آمري
ــريف،  ــردن هتك حرمت و تخريب قدس ش ــن محكوم ك و ضم
ــت و پا زدن در باتالقى  ــرائيل را به منزله ى دس اين اقدامات اس
ــن رژيم غاصب را  ــد آن اضمحالل و نابودى اي ــم كه رون مى داني
ــى در آينده نزديك  ــيده و اميدواريم به فضل اله ــرعت بخش س
ــرائيل غاصب بر روى كره خاكى نباشد؛  ــانى از اس ديگر نام و نش
ــلمانان از شر اين وليده نامشروع صهيونيزم جهانى آسوده  تا مس

ــام كه داراى  ــم و خطرناك اجراى برج ــچ و خ ــر پي ـ در راه پ
نقاط ابهام و ضعف هاى ساختارى متعددى است، تنها توصيه هاى 
ــدن از  ــرى مى تواند به عنوان چراغ راه دولت مانع منحرف ش رهب
ــراى صحيح برجام گردد بنابراين انتظار مى رود دولت محترم  اج
با محور قرار دادن بندهاى شروط تعيين شده توسط رهبر معظم 
ــه گام اجرايى كند تا  ــالب الزامات را به صورت دقيق و گام ب انق
ــور گردد. بديهى است  ــنگين براى كش مانع ايجاد هزينه هاى س

ملت ايران، همچنان آمريكا را 
دشمن درجه يك خود مى دانند
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استدالل مسووالن بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود 
بانکی رمزگشایی شد و مسووالن این بانک، زمینه کاهش 
بهره بانک ها را با کاهش نرخ س��ود در ب��ازار بین بانکی 

فراهم خواهند کرد.
بسته تسریع رونق اقتصادی کمتر از سه روز دیگر اجرایی 
می شود. این وعده ای است که ولی اهلل سیف رییس کل 
بانک مرکزی داده اس��ت. بانک مرکزی در این بسته که 
مهم ترین نقش اجرایی را بر عهده دارد، درصدد کاهش 
نرخ سود در بازار بین بانکی اس��ت تا شاید از این طریق 
بتواند نرخ سود تسهیالت و س��پرده های بانکی را هم به 

تبع آن کاهش دهد.
مسووالن بانک مرکزی گرچه خود مطرح می کنند که 
موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند اما فعال قصد دارند 
که نتایج کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را بسنجند.

از سوی دیگر پیش از این بانک مرکزی برای کاهش نرخ 
سود بانکی، صرفا نرخ هایی که خود بانک ها در جلسات 
توافقی کاهش نرخ س��ود، برایش تصمی��م گیری کرده 
بودند را به شورای پول و اعتبار برای تصویب ارائه کردند، 
 این در حالی است که این بار خبری از تصمیمات جدید 
مدیر عامالن بانک ها برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی 
مش��اهده نمی ش��ود، از طرفی بانک ها هم با مش��اهده 
مقاومت بانک مرکزی ب��رای کاهش نرخ س��ود بانکی، 

تالشی برای کاهش دادن این نرخ نمی کنند.
حال اهالی بازار س��رمایه و فعاالن اقتص��ادی هر یک به 
نوعی در انتظار کاهش نرخ س��ود بانکی به سر می برند. 
بورسی ها خواستار کاهش نرخ س��ود بانکی برای رونق 
بورس و فع��االن اقتصادی خواهان کاهش بیش��تر نرخ 
 سود تسهیالت بانکی هستند و کارشناسان اقتصادی هم 
می گویند که نرخ سود بانکی زمانی که تورم ۴۰ درصدی 
 را داش��تیم، همین نرخی بود که در حال حاضر با تورم

 ۱۵ درصدی داریم.
البته چند نفر از اعضای شورای پول و اعتبار گفتند که در 
دو جلسه گذشته شورا این موضوع مطرح شد و همگی 
بر کاهش نرخ سود بانکی متفق القول بودند اما مسووالن 
بانک مرکزی می گویند که به جای کاهش نرخ سود به 
صورت دستوری باید ش��رایط را برای کاهش نرخ فراهم 
کرد. حال بان��ک مرکزی قصد دارد ب��ا ورود به بازار بین 
بانکی و تصمیم گیری برای آن، زمینه کاهش نرخ سود 
را فراهم کند. استدالل مس��ئوالن بانک مرکزی هم این 
است که به جای اینکه صرفا نرخی اعالم شود و سیستم 
بانکی آن را رعایت نکند، نرخ س��ود در بازار بین بانکی با 

روش هایی کاهش یابد.
با وجود اینکه خود بانکداران کاهش نرخ س��ود بانکی را 

در تاریخ پیشنهاد کرده بودند و شورای پول و اعتبار در 
هش��تم اردیبهش��ت آن را مصوب کرد، اما به دلیل عدم 
رعایت نرخ ها توسط خود آنها است، این بار بانک مرکزی 
معتقد اس��ت که پیش از این بانک ها ن��رخ مصوب را که 
پیشنهاد خودشان بود رعایت نکردند، بنابراین نمی توان 

دستوری هم این نرخ را کاهش داد.
محمدباقر نوبخت که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار 
نیز است، چند روز پیش در این زمینه گفت: شورای پول 
و اعتبار در مصوبه قبلی خود، نرخ سود بانکی را کاهش 
داد و مقرر کرد هر سه ماه یکبار بازنگری شود، اما در عمل 
بانک ها نرخ های سود را رعایت نکردند شبکه بانکی از آن 

منطق تعیین شده تبعیت نکرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلویحا رقم کاهش 
نرخ سود را هم مطرح کرده و گفته است: در قالب بسته 
سیاستی دولت، نرخ سود تسهیالت خرید کاال و خودرو 
به سطح ۱۶ و ۱۲ درصد کاهش یافته )مابه التفاوت نرخ 
سود در قالب یارانه به بانک ها پرداخت می شود( که بخش 
قابل توجهی از تس��هیالت را شامل می ش��ود و این باید 

فراگیر شود.
وی با بیان اینکه نرخ س��ود تسهیالت در آن بخش هایی 
که مدنظر دولت بوده به ص��ورت هدفمند کاهش یافته 
است، گفته است: نظر دولت کاهش نرخ سود است و بانک 
مرکزی هم قبول دارد که نرخ تورم فعلی باید نرخ س��ود 
بانکی هم کاهش یابد اما فقط نسبت به درصد تقلیل نرخ 
س��ود اختالف نظر وجود دارد. نرخ مدنظر بانک مرکزی 
باالتر از وزارت اقتصاد و نرخ پیشنهادی سازمان مدیریت 
کمتر از وزارت اقتصاد اس��ت و در واقع نرخ سود مدنظر 

سازمان مدیریت کمترین نرخ است.
شاهین شایان آرانی، کارش��ناس مسائل پولی و مالی به 
مهر گفته است: با کاهش نرخ سود بانکی رغبت سرمایه 
گذاران برای نگهداری پول در بانک ها کاهش می یابد و 
منابع خ��ود را از بانک ها خارج می کنن��د و به بازارهای 
دیگر می برند. بخشی از این منابع ممکن است به سمت 
بورس برود و س��رمایه گذاری های جدیدی را در بورس 

انجام دهد.
شهریار ش��همیری کارشناس بازار س��رمایه هم در این 
زمینه به مهر می گوید: با کاهش سپرده قانونی بانک ها، 
مشکل تامین نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی هم 
تاحدودی حل می شود. مش��کل دیگر غیرقابل توجیه 
بودن وضعیت نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم است 
در حالی که نرخ تورم حدود ۱۵ درصد اس��ت، نرخ های 
 س��ود به بیش از ۲۶ درصد رسیده اس��ت، این جو باعث 

می شود که تولید دچار مشکل شود.
وی به واقعیت های اقتصادی کش��ور اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر به ج��ای اینکه پول به ص��ورت مولد در 
 اقتصاد سرمایه گذاری ش��ود در بانک ها به صورت راکد 
سرمایه گذاری می شود. از س��وی دیگر، نرخ تمام شده 
پول برای بانک ها باال اس��ت و آنها هم با نرخ های باال به 
بخش تولید وام می دهند و ای��ن چرخه باطل همچنان 
ادامه دارد. این در حالی است که حامد ستاک کارشناس 
بورس، در این زمینه به مهر مطرح کرد: بازارهای سرمایه 
و پول به صورت س��نتی رقبای یکدیگرند و هر کدام که 
شرایط بهتری را داشته باشند، شرایط تضعیف دیگری 

را فراهم می کنند.

 چندس��ال پس از نقدی ش��دن پرداخت بن نقدی ب��ه کارگران به ج��ای توزیع بن های 
غیرنقدی، ستاد بن وزارت کار عمال تعطیل شده است ولی کارگران می گویند ساختار این 

ستاد می تواند درتدوین طرح های حمایتی ادامه فعالیت دهد.
س��ال ها بن های غیرنقدی و کاغذی برای کارگران تهیه و بین آنها توزیع می شد. در این 
روش کارگران حق انتخاب نداشتند و مجبور بودند هرچه که برایشان پیش بینی شده را 

از فروشگاه های از قبل تعیین شده تهیه کنند.
بنابراین برخی کارگران بن خود را می فروختند و یا پس از خرید، کاال را با قیمت زیربازار 
در اختیار دالالن و مشتریان آن قرار می دادند. بعدها نمایندگان کارگران در شورای عالی 

کار تصمیم گرفتند روش دیگری برای پرداخت بن کارگران اعمال کنند.
حاال چند سالی می شوذ که دیگر توزیع بن های غیرنقدی متوقف شده و این ردیف حقوقی 
به صورت نقدی در فیش های حقوقی کارگران اعمال می شود. مسووالن کارگری معتقدند 
اوال این روش به افراد اختیار عمل می دهد تا مبلغ بن ماهیانه خود را هرگونه که نیاز دارد 
هزینه کند؛ همچنین احتمال داللی و سوء اس��تفاده از حق و حقوق کارگران هم عمال به 

صفر رسیده است.
حاال چند ماه پیش مسووالن وزارت کار اعالم کردند ستاد بن منحل شده و دیگر فعالیتی 
 نخواهد ش��د، از این رو س��اختار آن نیز برچیده خواهد ش��د اما مقامات کارگری عنوان
کرده اند این اقدام هنوز عملیاتی نشده و قبل از آن باید به برخی ابهامات پاسخ داده شود.

مطالبات کارگران از ستاد بن
غالمرضا عباسی با بیان اینکه انحالل ستاد بن فعال در حد گفتن بوده است، اظهارداشت: 

کارگران در قالب فعالیت سابق این ستاد، طلبی از اتحادیه امکان دارند که گفته می شود با 
سود به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان است که هنوز تکلیف آن روشن نشده است.

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: تاکنون درباره مطالبات 
کارگران از سوی وزارت کار پیشنهادات مختلفی صورت گرفته است به نحوی که یک بار 

گفته اند کارگران شکایت کنند و دوباره عنوان شده باید تفاهم شود.
عباس��ی خاطرنش��ان کرد: همچنین مطرح ش��ده بود برای پرداخت مطالبات کارگران 
در برخی ش��هرها جهت اس��تفاده مش��موالن قانون کار امکانات رفاه��ی در نظر گرفته 
ش��ود که البته این موضوع هم به فراموشی سپرده ش��د. با این وجود حسابرسان رسمی 
 محاس��بات خود را انجام داده و بدهی اتحادیه امکان به کارگران در تاریخ ماندگار ش��ده 

است.
این مقام مسوول کارگری کشور افزود: باید درباره باقی مانده ستاد بن تصمیم گیری شود و 
کارها مورد حسابرسی قرار گیرند، کارگروهی ایجاد شود و با وجود اینکه عمال دیگر توزیع 
بن غیرنقدی داریم، کارها مشخص شود. بخشی از بدهی نیز مربوط به خود ستاد می شود 

و وزارت کار نیز به کارگران بدهکار است.
دبیرکل کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران ایران تاکید کرد: وقتی نیازی نیس��ت 
ستادی فعالیت کند، دیگر مفهومی هم ندارد که ساختار آن باقی بماند. با این وجود ساختار 
این س��تاد می تواند در اختیار ارائه و تدوین بس��ته های حمایتی از کارگران و ارائه آن به 
مجلس و دولت قرار گیرد، بنابراین ستاد می تواند تعطیل هم نشود ولی در اختیار  تدوین 

برنامه های حمایتی اجتماعی از کارگران قرار گیرد.

 مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی 
دولتی ایران از خرید ۳۴۲۱ تن 
دانه روغنی در شش استان خبر 

داد.
عل��ی قنب��ری گف��ت: خری��د 
 تضمین��ی دانه ه��ای روغنی از 
۱۵ مهر در کش��ور ش��روع شده 
و ه��م اکن��ون در ۶ اس��تان، 
۳۴۲۱ تن سویا و آفتابگردان از 
کشاورزان خریداری شده است.

قنب��ری، ارزش ریالی این مقدار 
دانه روغنی خریداری شده را حدود ۶۸ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال اعالم کرد.

وی تشریح کرد: استان گلس��تان با خرید ۱۷۴۱ تن دانه س��ویا و ۳۴۶ تن دانه آفتابگردان، 
بیشترین میزان دانه هاي روغني را خریداری کرده است.

مدیر عامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران افزود: مراکز خرید استان مازندران ۵۸۴ تن دانه 
سویا، استان سمنان ۵۰۲ تن دانه آفتابگردان، استان لرس��تان ۲۰۰ تن دانه سویا، خراسان 
شمالی ۳۳ تن دانه آفتابگردان و اس��تان گیالن نیز ۱۵ تن دانه سویا را تاکنون از کشاورزان 

تحویل گرفته اند.
معاون وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: خرید تضمینی دانه های روغنی آفتابگردان و سویا 
در سال ۱۳۹۴ به دستور وزیر جهاد کش��اورزی با اولویت خرید کارخانجات روغن کشی، به 
ش��رکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شده اس��ت، ضمن اینکه مراکز خرید این شرکت آن 
مقدار از تولیدات کشاورزان را که بخش خصوصي خریداري نکند، با قیمت تضمیني تحویل 

خواهند گرفت.

انگور تازه و خش��ک کرده یا همان کش��مش از جمله محصوالت مه��م صادراتی ایران 
اس��ت، این در حالی اس��ت که آمارهای گمرکی نش��ان می دهد، مجارس��تان و عراق 
 طی ۶ ماه گذش��ته به ترتیب کش��مش و انگور تازه ایرانی خریداری کرده را به کش��ور 

برگرداندند.
پس از بهانه جویی دوباره اماراتی ها از هندوانه و بازگرداندن محموله ۱۱۱ تنی هندوانه 
صادراتی ایران، آمارهای گمرک نشان می دهد عراق نیز در شهریور ماه امسال محموله ای 
کمتر از ۱۰ تنی انگور تازه ایران را به ارزش بیش از هفت هزار دالر به کشور بازگردانده 

است.
عراق در کنار کشورهایی مانند بالروس، پاکستان،آلمان، امارات، بحرین، ترکیه، عمان، 
روسیه، قزاقستان و کویت از جمله مشتریان انگور ایران هستند که طی شش ماه نخست 
امس��ال مجموعا بیش از ۲۸۰۰ تن انگور تازه از ایران خریده اند، در این بین سهم عراق 
از بازار انگور تازه ایران طی این مدت معادل ۱۶۰ تن بوده است که حدود ۹/۵ تن آن را 

به ایران بازگرداند.
انگور بی دانه یا تیزابی خشک کرده یا همان کشمش یکی از اقالم عمده صادراتی ایران 
است که در نیمه نخست امسال ایران مجموعا نزدیک به ۳۴ هزار تن از آن را به کشورهای 

مختلف صادر کرده است.
در این بین آمارها حاکی از آن است که مجارستان نیز به قافله کشورهایی پیوسته است 
که در شش ماه گذشته محصوالت کش��اورزی از جمله انگور و هندوانه را به ایران پس 
 دادند. این کش��ور نیز در مرداد م��اه محموله ای ۱۰ تنی از کش��مش را با ارزش بیش از

۴۳ هزار دالر به ایران باز پس داد.
این در حالی اس��ت که این کش��ور مجموعا در پنج ماه نخس��ت امس��ال یعنی تا زمان 
 بازگردان��دن محموله کش��مش به ای��ران، ۸۱۰ ت��ن کش��مش را از ای��ران خریداری 

کرده بود.

براس��اس قان��ون حمای��ت از 
مصرف کنن��دگان  حق��وق 
خ��ودرو، قطع��ات مصرف��ی و 
اس��تهالکی خودرو از ش��مول 
گارانتی عرضه کنن��ده خودرو 

خارج است.
خودروس��ازان و واردکنندگان 
خودرو محصول عرضه ش��ده 
از س��وی خ��ود را ب��رای مدت 
زمان معینی گارانتی )ضمانت( 

می کنند.
با این حال براس��اس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، قطعات مصرفی و 
استهالکی خودرو از شمول گارانتی خارج بوده و تعویض آنها مشمول دریافت هزینه است.

در این زمینه در ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو آمده است: اقالم 
ضمانت در خودرو شامل کلیه اجزاء، قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد 

مصرفی و استهالکی است.
در این قانون مجموعه قطعات و مواد مصرفی خودرو که مش��مول ضمانت نیست به شرح 
زیر اعالم شده اس��ت: روغن ها نظیر روغن موتور و گیربکس. مایعات نظیر مایع ضد یخ و 

مایع شیشه شوی و فیلترها مانند فیلتر بنزین و فیلتر هوا.
همچنین براس��اس این قانون، مدت زمان گارانتی برخی قطعات نیز کمتر از مدت زمان 
گارانتی خودرو است. در این زمینه مدت زمان گارانتی صفحه کالچ و باطری نصف مدت 
زمان گارانتی خودرو و دوره گارانتی لنت ترمز، الس��تیک، المپ ها، تسمه ها، شمع موتور 

و تیغه برف پاک کن، معادل ده هزار کیلومتر از زمان تحویل خودرو تعیین شده است.

کدام قطعات خودرویی مشمول گارانتی نیست؟عراق و مجارستان انگورهای ایرانی را پس دادندخرید دانه های روغنی به بیش از ۳ هزار تن رسید

خبر خبر

  مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در خصوص اس��تقبال م��ردم از وام 
۸۰ میلیونی خرید خانه گفت: آمار بانک مس��کن خوب اما از س��قف 

انتظاری وزارت راه بسیار پائین تر است.
حامد مظاهریان با بی��ان اینکه برنامه های مش��ترک دو وزارتخانه از 
جمله تعیین آیتم های عملیاتی، س��رمایه گذاری، تعیین گروه های 
هدف و نظام مدیریتی مش��خص شده اس��ت، گفت: با توجه به اینکه 
گس��تره اصلی مخاطب مس��کن اجتماعی، افراد کم بضاعت هستند 
 که آورده مناس��ب ندارند و دول��ت باید اعتبار مناس��بی را اختصاص 

دهد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: وزارت راه و شهرسازی با مشکل 
تامین مالی روبه رو اس��ت که دو وزارتخانه راه و شهر سازی و تعاون، 
کارو رفاه اجتماعی به توافق رس��یدند تا از منابع داخلی خودشان در 

مقیاس کوچکتر برای یکسال آینده این طرح را جلو ببرند.
وی تصریح کرد: زمی��ن و شناس��ایی اف��راد در دو وزارتخانه صورت 
گرفته که امید اس��ت تا یکسال اینده با کاهش مش��کالت اعتبارات،  
 ردیف بودجه مش��خص ش��ود تا س��اخت مس��کن اجتماع��ی رونق 

گیرد.
مظاهریان اظهار داشت: قیمت واقعی مسکن به سال ۸۹ رسیده است 
 وبه دلیل کاهش س��ود اوری س��رمایه گذاران از  بازار مس��کن خارج 

می شوند. 
بر این اس��اس باید قدرت خرید مردم را افزایش دهی��م زیرا افزایش 
متقاضیان باعث ورود سرمایه گذاران و در انتها خروج مسکن از رکود 

خواهد شد.
وی ادامه داد : برای خروج از رکود، صندوق پس انداز مس��کن یکم را 
ایجاد کردیم که با توجه به جمعیت در استان ها توضیح شد و در تهران 
۸۰ میلیون تومان و سایر اس��تان ها ۶۰-۴۰ میلیون تومان است و با 
توجه به توانمندی بانک ها، وزارت راه پیش��نهاد افزایش تسهیالت را 

ارائه داده است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: کاهش پروانه های س��اختمانی 
از جمله مش��کالت اساسی در این بخش اس��ت که باید با راهکارهای 
مناسبی تقویت ش��ود. بر این اس��اس اگر طرف های تقاضا را تقویت 
 کنیم س��رمایه گذاران وارد بازار می ش��وند و تولید مس��کن افزایش 

می یابد.
مظاهریان تصریح کرد: بنا بر نظر اقتصاددانان، دولت باید طرح افزایش 
قدرت خرید متقاضی را دنبال کند و قدرت خرید مسکن را در دستور 

کار نهادهای مختلف قرار دهد.
وی درباره ثبت نام افراد برای دریاف��ت وام ۸۰ میلیون تومانی گفت: 
آمار بانک مسکن خوب اما از سقف انتظاری وزارت راه بسیار پائین تر 
است، زیرا مردم باید فرصتی برای خروج سرمایه و ورود به بازار مسکن 

را داشته باشند.

یک عضو کمیس��یون کش��اورزی مجل��س از قیم��ت ۱۲۷۰ تومانی 
که برای خری��د تضمینی گن��دم در نظر گرفته ش��ده انتق��اد کرد و 
گفت ک��ه این قیم��ت از ت��ورم عقب ت��ر اس��ت؛ درنتیجه کش��اورز 
 مجب��ور اس��ت مابه تف��اوت را از دارای��ی خ��ود پرداخ��ت کن��د و 

متضرر شود.
عب��اس پاپ��ی زاده عن��وان ک��رد: طب��ق قان��ون خری��د تضمین��ی 
 محصوالت کش��اورزی،  دولت باید قیمت را بر اس��اس ت��ورم افزایش 

دهد.
اما دو سال اس��ت که نسبت به تورم عقب هس��تیم و این مساله باعث 

می شود قدرت خرید کشاورز کاهش پیدا کند. 
سال قبل هم تورم ۲۵ درصد بود یعنی هزینه های نهاده ها ۲۵ درصد 

افزایش یافته بود. 
 ولی قیمتی که دول��ت اعالم کرد، فق��ط ۱۰ درص��د افزایش قیمت 

داشت.
وی ادامه داد: این مس��اله به کشاورز آس��یب می زند. وقتی تورم عدد 
مشخصی است، یعنی کود و سم و بذر و شخم و آب و کارگر ۱۵ درصد 

افزایش پیدا کرده است.
 ام��ا قیمت خری��د تضمینی فق��ط ۱۰ درص��د افزایش داش��ته، این 
 یعن��ی کش��اورز بای��د ۵ درص��د مابه تف��اوت را از دارای��ی خ��ود 

پرداخت کند.
ای��ن نماین��ده مجل��س خاطرنش��ان ک��رد: اگ��ر ای��ن رون��د ادامه 
پی��دا کن��د، خ��ود ب��ه خ��ود کش��اورز ب��ه س��متی م��ی رود ک��ه 
کش��ت گن��دم نداش��ته باش��د ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه گن��دم 
 ی��ک محص��ول اس��تراتژیک اس��ت و م��ا هن��وز ب��ه خودکفای��ی 

نرسیده ایم. 

معاون آخوندی اعالم کرد:
مردم از وام ۸۰ میلیونی مسکن 

استقبال نکردند

پاپی زاده:

 قیمت خرید تضمینی گندم از تورم 
عقب تر است

پشت پرده عدم کاهش نرخ سود
 رمزگشایی از دلیل مقاومت بانک  مرکزی

توقف کامل توزیع بن غیرنقدی کارگران؛

ستـاد بـن رسمـا تعطیـل شـد
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عکس روز 

دریچه

 تخـریب
 زیستگاه مرجانی 
جزیره هندورابـی

معاون دفتر س��واحل و تاالب های س��احلی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت با اش��اره 
به اس��تراتژی کلی ای��ران مبنی بر توس��عه 
 جزایر کش��ور، از تخریب زیس��تگاه مرجانی 
جزی��ره هندوراب��ی در نتیج��ه س��اخت 
بن��درگاه خب��ر داد و اف��زود: راهکاره��ای 
جب��ران ای��ن اقدام��ات و احیای خس��ارت 
ئ��ه  را ا ب��ی  هندورا جزی��ره  ب��ر   وارده 

می شود.
ش��هرام فداکا، ب��ا بی��ان اینکه سیاس��ت و 
اس��تراتژی کلی نظ��ام جمهوری اس��امی 
ای��ران توس��عه و مس��کونی ک��ردن جزایر 
کش��ور اس��ت، گفت: ب��ه منظور توس��عه و 
دسترس��ی به این جزایر احتی��اج به فراهم 
 ک��ردن مجموع��ه ای از زی��ر س��اخت ها 
وج��ود دارد، بنابرای��ن جزی��ره ای ک��ه از 
سرزمین اصلی دور است احتیاج به فرودگاه،  
 هتل، جاده، نی��روگاه، آب ش��یرین کن و ... 

دارد.
وی با تاکید بر اینکه همه روند توسعه جزایر 
باید بر اساس قوانین، مقررات و استانداردها 
صورت گیرد، افزود: همانطور که وزارت نیرو 

برای انجام طرحی، ضابطه و استاندارد خاص 
خود را دارد، محیط زیست هم برای ساخت 
بندرگاه و هر نوع توس��عه ای استاندارد خود 

را دارد.
معاون دفتر س��واحل و تاالب های س��احلی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ب��ا بیان 
 اینکه مدیریت جزیره هندورابی در سال 89 
 ب��ه ص��ورت قانونی ب��ه منطق��ه آزاد کیش 
واگذار شد، اظهار کرد: در سال90 کمیسیون 
 امور زیربنایی هی��ات دول��ت، هندورابی را 
به عنوان پناه��گاه حیات وحش معرفی کرد 
که این مس��اله به لحاظ قانونی سوال برانگیز 
اس��ت، که چطور می توان منطق��ه ای را که 
مدیریت آن ب��ه منطقه آزاد کیش س��پرده 
 ش��ده، یک س��ال بعد ب��ه عن��وان پناهگاه 

حیات وحش معرفی کرد.
اخـذ مجـوز منـع فعالیـت در جزیره 

هندورابی
وی با اش��اره به اینکه س��ازمان منطقه آزاد 
کیش هم برای توس��عه جزی��ره هندورابی 
طرح های مختلفی ارائه داد و اقدام به ساخت 
بندرگاهی در ضلع ش��مال غرب جزیره کرد 

دیدنی ها خبر

این آبش��ار که نزدیک به 100 متر ارتفاع دارد،در باالدس��ت 
ناحیه اي از توابع بلده قرار گرفته و داراي آب فراوان و پخشابي 
ویژه اس��ت. فضاي آن کوهستاني – بیش��ه اي است و چشم 
اندازهاي بکر و شگفت دارد. سواسره منطقه ای بسیار خوش 
آب و هوا و دارای چش��م اندازهای فوق العاده ای اس��ت. واژه 

سواسره به معنای نسیم صبحگاهی است.
منطقه بلده به واسطه داش��تن رودخانه های زیبا و خروشان 
مملو از آبشارهای کوچک و بزرگ اس��ت که بسیاری از آنان 
هنوز شناسایی نشده اند. از آبشارهای گزارش شده از منطقه 
بلده می توان به آبشار بطاهر کا، آبشار یالرود، آبشار وسمیط، 
آبشار میناک و آبش��ار سواسره اش��اره کرد که دارای فضایی 
کوهستانی و بیشه ای بوده و چش��م اندازهایی بکر و شگفت 

دارند.
تکمیل اطاع��ات در مورد آبش��ارهای این مناط��ق احتیاج 
به تحقیق بیش��تری دارد. رودخانه بطاهرکا ب��ا جلوه های 
طبیعی زیبا، بطول تقریبی بیس��ت کیلومت��ر از دامنه های 
ش��رقی کوه رس��تم چال در ۶۴ کیلومتری جنوب غربی نور 
سرچشمه گرفته و پس از عبور از روستاهای کاچای، بردون 
 و کمر با رودخانه لور مخلوط ش��ده و به خوش رود تغییر نام 

می یابد. 
این رودخانه در مسیر خود از چش��مه های بسیاری آبگیری 
کرده و آبش��ارهای کوچک و بزرگ زیادی را باعث می شود. 
همچنین در نزدیکی روستای یالرود، در فاصله 10 کیلومتری 
جنوب بلده و در دامنه کوه خرچر می توان آبشارهای زیبایی را 
درون تنگه های باریک و صعب العبور یافت که همچنان دست 
نخورده باقی مانده اند، مسیر یالرود آنقدر زیبا و بکر است که 
طی آن، اصا احساس خس��تگی نخواهید کرد. طبیعت این 

منطقه روح هر انسانی را نوازش می کند.

به گزارش پایگاه اطاع رس��انی محیط زیس��ت اصفهان »پاما« 
 مهن��دس حمیدظهراب��ی، در نشس��ت خب��ری همایش ملی 
 » مص��رف بهین��ه آب در صنع��ت « در دانش��گاه اصفه��ان، 
اظهار داش��ت: برخ��ی سیاس��یون ک��ه در حمایت از توس��عه 
 ناپایدارسال ها س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت را به مخالفت 
با توسعه متهم می کردند، امروز که توسعه ها انجام شده ، سدها 
ساخته شده ، صنایع مس��تقر شده اند ،ش��هرها توسعه یافته و 
تبعات آلودگی و تخریب محیط زیست ، خشکیدن رودخانه ها 
و تاالب ها نمایان شده یقه مس��ؤوالن حفاظت محیط زیست را 

گرفته اند!
مهندس ظهرابی گفت: روند توس��عه ناپایدار این اس��تان باید 
متوقف شود، زیرا ظرفیت زیستی محدود ، دیگر توان پاسخگویی 

به این روند را ندارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان، تصریح کرد: 
 بس��یار بیش��تر از ظرفیت اکولوژیکی حوضه آبریز زاینده رود، 
روی آن بارگذاری شده و امروز به جایی رسیده ایم که کانال های 

بزرگ آب ما خالی است.
وی اظهار داش��ت: در برهه ای از زمان که باالترین میزان تولید 
 آب را در این حوضه داش��تیم بدون توجه ب��ه ظرفیت واقعی  و 
دراز مدت آن برای توسعه یکسویه استان برنامه ریزی کردیم و 

اکنون شاهد پیامدهای منفی آن هستیم.
مهندس ظهرابی، با اش��اره به کمبود 800 میلیون متر مکعبی 
آب در حوضه زاینده رود، گفت: نباید همه تقصیرها را به گردن 
تغییر اقلیم یا توسعه در باالدست بیندازیم بلکه باید برنامه های 
خودمان را نیز اصاح کنیم و بپذیریم که شیوه و رفتار ما با محیط 

زیست در گذشته اشتباه بوده و روند توسعه باید اصاح شود.
وی با اش��اره به کمب��ود 200 میلی��ون متر مکعب��ی آب های 
زیرزمینی حوضه آبخیز  اظهارداش��ت: ما تا کن��ون 85 درصد 
 از منابع آب ه��ای زیرزمینی کش��ورمان را مصرف ک��رده ایم، 
در حالی که این رقم در شرایط بحرانی باید حداکثر چهل درصد 
باش��د. مدیر کل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: 
 توس��عه این اس��تان باید هماهنگ با ظرفیت ه��ای اکولوژیک

) بوم شناسی ( و زیست محیطی باشد. ظهرابی، افزود: فناوری به 
کار رفته در بسیاری از صنایع ما نیز باید اصاح شود تا مصرف آب 
در آنها کاهش یابد. مهن��دس ظهرابی، با بیان اینکه ما بارویکرد 
توسعه کیفی در واحد های صنعتی موجود در سطح استان باید  
به س��مت صنایعی برویم که مصرف آب کمتری داش��ته باشد 
اظهارداشت: الزم است توس��عه صنایع آالینده و پر مصرف آبی 
 در ش��هرک های صنعتی اس��تان نیز متوقف و در عوض صنایع 

دانش بنیان و با تکنولوژی روز جایگزین این صنایع شود.

آبشار سواسره تخریب گران دیروز محیط زیست، 
مش��اور معاون اول رییس جمهور، با تاکید بر ضرورت قوی شدن بازخواست  کنندگان امروز 

س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت، از مقام اول ای��ران در مصرف 
آب های تجدیدپذیر کشور و میزان فرسایش خاک خبر داد و گفت: 

مراتع کشور توسط 110 میلیون دام، غارت می شود.
عیسی کانتری، طی سخنانی در نشست »موانع سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت در حفظ محیط زیس��ت ایران« که در دانشکده 
جغرافیای دانشگاه تهران برگزار ش��د، با بیان اینکه اگر کشور در 
توسعه خود استراتژی نداشته باش��د همه ارکان کشور از جمله 
محیط زیس��ت به هم می ریزد، تصریح کرد: در دهه 70 میادی، 
غربی ها توس��عه پایدار را مطرح کردند و تقریبا به این نوع توسعه 
 پایبند بودند. وی با بیان اینکه توس��عه پایدار چه��ار اصل را مبنا 
قرار می دهد، افزود: در توس��عه پایدار هر فعالیتی باید اقتصادی 
باش��د، هیچ فعالیتی نباید مخرب محیط زیس��ت باش��د، هیچ 
فعالیتی نظم اجتماعی را نباید به هم بریزد و هیچ فعالیتی نباید 
 حقوق نسل های بعدی را پایمال کند. اگر همه برنامه های ما هم 
بر این مبنا اس��توار بود بسیاری از مش��کات امروز کشور وجود 
نداشت. مشاور معاون اول رییس جمهور، با بیان اینکه زمانی که 
توسعه پایدار در برنامه س��وم مطرح شد برخی گفتند این کلمه، 
کلمه غربی است و از برنامه حذف کردند و چیزی هم جایگزین آن 
نشد، اظهار کرد: محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست 

باید تابعی از سیاست های توسعه پایدار باشند.
 کانتری، با تاکی��د بر اینکه اگ��ر در جامعه ای فقر حاکم باش��د 
محیط زیست به شدت مورد تهدید قرار خواهد گرفت، ادامه داد: 
اگر در جامعه ای توسعه حاکم نباشد قطعا فقر در آنجا حاکمیت 
خواهد یافت. توس��عه برخ��اف تصور برخی در تض��اد با محیط 
 زیست نیست، اما برخی فکر می کنند اگر کشور توسعه یافته باشد، 
محیط زیس��ت آن ناب��ود خواهد ش��د در حالی که کش��ورهای 
توسعه نیافته، کم سواد و با فرهنگ اجتماعی ضعیف، محیط زیست 

تخریب شده دارند.
وی با بیان اینکه وقتی استراتژی و آمایش نداریم محیط زیست 
 هم تخریب خواهد ش��د، افزود: با پیشرفت های تکنولوژی که در 
۶0 س��ال گذش��ته در جهان ایجاد ش��ده در کش��ور م��ا از این 
تکنولوژی ها نه برای بهبود بلکه برای تخریب استفاده شده است. به 
طوری که تا 70 سال پیش کسی توان و امکان قطع درختان جنگل 
یا امکان استفاده از آب های زیرزمینی در این حد وسیع را نداشت، 
اما پیشرفت تکنولوژی باعث تس��ریع این تخریب ها شده است.

کانتری، با تاکید بر اینکه بخشی از ضعف محیط زیست به پیکره 
و بدنه سازمان حفاظت محیط زیست و نگاه آن به محیط زیست 
برمی گردد، اظهار کرد: کشور به پیشرفت و توسعه احتیاج دارد و 
دنبال افزایش ارزش افزوده، درآمد سرانه، رفاه شهروندان و اشتغال 
است، در حالی که سال ها پیش بررس��ی و اظهارنظر یک طرح از 
سوی سازمان حفاظت محیط زیست به دالیل عدم توانایی کافی 

و عدم وجود متخصصان زیست محیطی س��ه یا چهار سال طول 
می کشید. وی با بیان اینکه در حال حاضر پاسخ سازمان حفاظت 
محیط زیست به تاس��یس یک نیروگاه دو س��ال طول می کشد، 
 گفت:  در گذش��ته نیز اساسا پاس��خی به درخواست اظهارنظرها 
داده نمی ش��د، بنابرای��ن نباید انتظار داش��ته باش��ند که همه 
نیروگاه های ساخته شده رعایت ضوابط زیست محیطی را بکنند یا 
نیروگاه نسازند. این ضعف درونی سازمان حفاظت محیط زیست 

در آن زمان بود.
ضعف سازمان حفاظت محیط زیست موجبات دورزدن آن 

را فراهم می کند
مش��اور معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در صورت ضعف 
سازمان حفاظت محیط زیست، حاکمیت مجبور به دورزدن آن 
می شود، گفت: وقتی محیط زیست ضعیف باشد، همه می خواهند 
آن را دور بزنند. چندی پی��ش به خانم ابتکار ه��م گفتم که اگر 
 می خواهید کسی محیط زیس��ت را دور نزند، خود را قوی کنید، 
زیرا هر حکومتی دنبال پیش��رفت و بهبود ش��رایط ش��هروندان 
 خود اس��ت؛ اما وقتی که پاسخ به یک س��وال از سازمان حفاظت 
محیط زیست ماه ها و س��ال ها طول می کشد نباید انتظار داشت 
توسعه کش��ور س��اکن بماند.دبیر س��تاد احیای دریاچه ارومیه 
در بخش دیگری از س��خنان خ��ود با بیان اینکه ام��روز آب های 
تجدیدپذیر کشور 90 میلیارد متر مکعب اس��ت، گفت: در دهه 
چهل، 132 میلیارد متر مکعب آب در کشور وجود داشت بنابراین 
پتانسیل کشور در این زمینه ۴0 میلیارد متر مکعب کاهش یافته 
است. وی با بیان اینکه برای خودکفایی با جمعیت 150 میلیون 
نفری با باالترین تکنولوژی های روز حدود 2۴0 میلیارد متر مکعب 
آب احتیاج اس��ت، افزود: طبق مصوبه س��ازمان ملل متحد فقط 

حق داریم از ۴0 درصد آب های تجدیدپذیر اس��تفاده کنیم ولی 
 امروز 8۶ درصد از آب های تجدیدپذیر کش��ور مورد بهره برداری 
قرار می گی��رد یعنی ای��ران باالتری��ن مصرف کنن��ده آب های 

تجدیدپذیر در جهان است.
 کانتری با بیان اینک��ه این اتفاق در م��ورد آب های تجدیدپذیر 
به این علت می افتد که به دولت فش��ار می آورند که باید خودکفا 
شود، گفت: این خودکفایی به قیمت حذف حقابه محیط زیست و 
از بین بردن حقوق نسل های بعد است. دبیر ستاد احیای دریاچه 
ارومیه با بیان اینکه آب های اس��تاتیک کشور که طی میلیون ها 
سال در زیر زمین انباشته شده نزدیک 500 میلیارد متر مکعب 
بوده است، گفت: از این میزان تنها 20 میلیارد متر مکعب آب های 
شیرین و لب شور هستند که طی 37 سال گذشته 130 میلیارد 

متر مکعب از آن مورد استفاده قرار گرفته است.
کانتری با اشاره به موضوع خودکفایی در گوشت به عنوان یکی از 
برنامه های کشور گفت: در 15 سال گذشته متوسط بارش کشور 
از 2۴7 میلی متر به 221 میلی متر کاهش یافته و با این بارش های 
کم و غیر موثر و منابع آبی محدود می خواهیم در تولید گوش��ت 
خودکفا شویم. همچنین مراتع کشور توس��ط 110 میلیون دام 

غارت می شود.
دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، با بیان اینکه ایران از رده چهارم 
در فرس��ایش خاک به رده اول جهان در این زمینه رسیده است، 
تصریح کرد: با این شرایط محیط زیستی باقی نخواهد ماند. امروز 
از جمعیت 78 میلیون نفری تنها ب��رای 33 میلیون نفر خوراک 
اساس��ی تولید می کنیم و خوراک حدود ۴0 میلیون نفر دیگر را 
وارد می کنیم یعنی 88 میلیارد متر مکعب آب شیرین کشور برای 

تولیدات مربوط به 33 میلیون نفر مصرف  می شود.

عیسی کالنتری: 

در مصرف آب های تجدیدپذیر و فرسایش خاک اولیم!

 که منج��ر به تخری��ب زیس��تگاه مرجانی 
 ش��ده اس��ت، گف��ت: بع��د از ای��ن اتفاق 
 تی��م کارشناس��ی س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیس��ت از جزیره بازدی��د و برآورد 
خسارت کرد و پرونده بررس��ی این مساله 
 ب��ه دادگاه ارجاع داده ش��د، ول��ی دادگاه 
به اس��تناد ماده 112 قان��ون برنامه پنجم 
 که طبق آن منطقه آزاد متولی امور است، 

حق را به این سازمان آزاد داد.
به گفته فداکار، پرونده دوباره در ش��ورای 
مقابله ب��ا زمین خواری اس��تان هرمزگان 
مطرح ش��د و درح��ال حاضر مج��وز منع 
 فعالی��ت در جزی��ره هندوراب��ی گرفته و 
قرار ش��ده ی��ک کمیته با حضور س��ازمان 
منطقه آزاد کی��ش، اداره حفاظت محیط 
زیس��ت و قوه قضاییه تشکیل ش��ود تا به 

تعامل برسند.
معاون دفتر س��واحل و تاالب های ساحلی 
س��ازمان محیط زیس��ت با تاکید بر اینکه 
اقدام به رفع تصرف و عدم تکمیل پروژه های 
نیمه کاره توسعه ای نیز می تواند به تخریب 

و ورود آالینده ها و تولید هزینه جدید منجر 
شود، گفت: در این مواقع »طرح رفع و کاهش 
اثرات زیس��ت محیطی« ب��ه منظور کاهش 
خس��ارت و تبعات در ی��ک بس��ته آورده و 
بهتری��ن راه های جب��ران و احی��ای محیط 

ارائه می شود.
وی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه جزیره 
هندورابی حدود 10 خان��وار و 30 یا ۴0 نفر 
جمعی��ت دارد، گفت: هندوراب��ی جزیره ای 
غیر مس��کونی اس��ت و عرصه خش��کی آن 
شامل تنوع گیاهی چندانی نیست، اهمیت 
این جزیره به تنوع محیط زیس��ت دریایی، 
وجود رینگ آب سنگ مرجانی در اطراف آن 
جزیره، زیستگاه تخم گذاری الک پشت های 
 دریای��ی و تن��وع ماهی��ان زینت��ی آن 

است.
جزی��ره هندوراب��ی از توابع بخ��ش کیش 
شهرس��تان بندر لنگه اس��تان هرمزگان با 
22/8 کیلومت��ر مرب��ع مس��احت در فاصله 
325 کیلومتری بندرعباس در خلیج فارس 

قرار دارد.
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دریچه

نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس با اش��اره به اینکه طرح تفکیک 
وظایف کمیته امداد و بهزیستی باعث دولتی شدن کمیته امداد می شود، 

گفت: با تصویب این طرح، سطح ارائه خدمات به محرومان کم می شود.
محمد اس��ماعیل س��عیدی ، به تش��کیل کارگروهی برای تفکیک وظایف 
کمیته امداد و بهزیستی در کمیسیون بهداشت مجلس اشاره کرد و گفت: 
تفکیک وظایف نهادهای حمایتی و س��اختار آنها بر اس��اس آیین نامه جزو 
مصوبات کمیسیون اجتماعی است و رسیدگی به این موضوع نیز باید در این 
کمیسیون انجام می شد، اما بر اساس نظر هیات رییسه مجلس، این کارگروه 
در کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل شده است که بسیار تعجب برانگیز 
است. وی گفت: بر اساس منشوری که امام )ره( ترسیم کردند و همچنین 
در حکم جدید صادر شده توسط مقام معظم رهبری تاکید شده که کمیته 
امداد به عنوان یک نهاد انقالبی چابک و خارج از قاعده بروکراسی بتواند به 
محرومین رسیدگی کند و ارتباط مستقیمی با خیرین و مردم داشته باشد و 
بر همین اساس افرادی که قصد کمک دارند نیز با یک برنامه ریزی درست، 
بتوانند با کمیته امداد تماس برقرار کنند، اما با تفکیک وظایف کمیته امداد 

و بهزیستی نمی توان به این اهداف دست پیدا کرد.
نایب رییس کمیس��یون اجتماعی مجلس با اش��اره به اینکه طرح تفکیک 
وظایف نهادهای حمایت��ی، کمیته امداد را تبدیل به یک س��ازمان دولتی 
 می کند، تصریح کرد: بر این اس��اس این نهاد نیز مانند بهزیس��تی ش��ده، 
در حالی که باید به سمتی حرکت کنیم که کمیته امداد برای تامین هزینه ها 

و کمک به محرومین از منابع مردمی استفاده کند.
به گفته وی، برای جذب بیش��تر کمک های مردمی در کمیت��ه امداد باید 
اعتماد مردم بیش از گذشته جلب شود و قطعا می تواند با دولتی نبودن بسیار 

موفق تر از سازمان های دولتی حمایتی عمل کند.
سعیدی، با تاکید بر اینکه یک نهاد مردمی کوچک با کمترین هزینه همان 
وظایف کمیته امداد را انجام می دهد، افزود: در استانی مانند تبریز یک نهاد 
کوچک همان وظایف کمیته امداد را انجام می دهد، به همین دلیل باید سعی 
کنیم با افزایش کمک های مردمی و بازگش��ت اعتقاد به این نهاد، به سمت 
چابک س��ازی حرکت کنیم. وی گفت: با تفکیک وظایف، به تبع آن شاهد 
بهره وری کمتر و پایین آوردن سطح خدمات کمیته امداد خواهیم بود و بنده 

اعتقاد دارم نباید این اتفاق برای کمیته امداد رخ دهد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مطرح شدن این طرح در 
صحن علنی مجلس اظهار داش��ت: تا زمانی که این طرح در صحن نیامده، 
 نهایی نشده است و امیدواریم کارگروهی که تش��کیل شده بتواند با توجه 
به اهداف و وظایف واقعی کمیته امداد تصمی��م مثبت و مفیدی در جهت 

کمک به نیازمندان بگیرد.

کمیته امداد نباید دولتی شود

همه م��ا ترس های��ی در زندگی داری��م. گاهی ای��ن ترس ها 
 آنقدر بزرگ می ش��وند که زندگی راحت را  از م��ا می گیرند و 
در این مواقع ن��ام دیگری به نام فوبیا به خ��ود می گیرند. همه 
درباره آنهایی ک��ه فوبیای ارتف��اع، فوبیای هواپیم��ا، فوبیای 
حیوان��ات و... دارند چیزهایی ش��نیده اید. در می��ان این همه 
فوبیاها، هستند انواعی که عجیب هستند. یکی از این ترس های 
عجیب ترس از عدد اس��ت؛ آن  هم عدد 13. واقعیت این است 
که عدد 13 در خرافات جای ویژه ای دارد و ترس از تاثیر آن بر 
زندگی فرد از گذش��ته های دور تاکنون وجود داشته است. اما 
 افرادی که فوبیای عدد13 را دارند عالئ��م فیزیکی و روانی ای 

را بروز می دهند که نگران کننده است. 
این ترس از کجاست؟

Triskaidekaphobia ت��رس از ع��دد 13 اس��ت. کلم��ه 
مربوط به ای��ن پدی��ده از یونان باس��تان و زب��ان التین آمده 

 اس��ت. البته در آن زمان ترس از عدد وجود نداشت ولی مردم 
عدد 12 را ع��ددی کامل می دانس��تند؛ 12 خ��دای المپیک، 
12 م��اه در س��ال و... . اگر ه��ر عددی ب��ه این ع��دد مقدس 
 اضافه می ش��د یک نوع عدم اطمینان ایج��اد می کرد. فوبیای 
ع��دد 13 ی��ا Triskaidekaphobia ت��رس ش��دید و 
غیرمنطق��ی از عدد 13 اس��ت. این ترس در می��ان اروپایی ها 
شایع تر است برای همین ش��اید در بس��یاری از ساختمان ها 
 طبقه 13 و در آسانس��ورها دکمه 13 وجود نداش��ته باش��د. 
در حالی که ترس خفیف ناشی از خرافات برای کودکان طبیعی 
است، اما وقتی در بزرگسالی نیز چنین ترسی وجود داشته باشد 
می توان آن را یک اختالل واقعی دانست. در این نوع ترس افراد 

نمی توانند زندگی عادی و معمولی داشته باشند.
ترسوها زیادند

 همان ط��ور که می ت��وان تصور ک��رد، آمار دقیق��ی نمی توان 

در زمینه تعداد مبتالیان به این فوبیا ارائه داد اما افرادی که در 
این زمینه مطالعه کرده اند تعداد این افراد را زیاد عنوان می کنند. 
طی مطالعه ای که انجام ش��د پژوهش��گران 9 درصد از افراد را 

کسانی می دانند که از فوبیاهای مختلف رنج می برند. 
چرا می ترسند؟

برخی می گویند بس��یاری از حوادث وحشتناک به شماره 13 
مربوط می شود و به همین دلیل ترس از این عدد افزایش می  یابد 
اما مانند دیگر انواع ترس هیچ علت خاص و جهان شمولی برای 
این ترس وجود ندارد. در عوض تجارب فردی و منحصر به فرد 
می توانند در بروز این اختالل موثر باشد. این نوع ترس می تواند 
نتیجه خرافاتی بودن والدین باش��د. این ت��رس در میان مردم 
برخی کشورهای اروپایی بیشتر است؛ آنها می گویند اگر 13 نفر 
دور یک میز بنش��ینند یکی از آنها ظرف یک سال خواهد مرد. 
سیزدهمین جمعه سال روز بدشانسی است، سیزدهمین روز 
ماه،وجود 13 سکه در کیف و در یک کالم همه چیزهای مرتبط 
با عدد 13 بدبختی می آورد. با این حال مانند س��ایر ترس ها و 
اختالالت روانی این ترس ممکن است همراه با اختالل دوقطبی 

باشد. باید ریشه این ترس شناسایی شود. 
کجاها 13 نیست!

یک خط هوایی انگلیس��ی مجبور ش��د لوگوی خ��ود را عوض 
کند، زیرا مردم حاضر نبودند با هواپیمایی که عدد 13 بخشی 
از لوگویش بود پرواز کنند. حتی در شهرهای بزرگی همچون 
پاریس به ندرت می توان خانه ای یافت که این عدد نگون بخت 
بر سردر آن باشد. در بسیاری از هتل ها و صندلی سالن های اپرا 
در ایتالیا عدد 13 دیده نمی شود. مسیحیان در یک اتاق و پشت 
یک میز سیزده نفره در ضیافت شام نمي نشینند. در هواپیماي 
ایرباس، صندلي ش��ماره 13 وجود ندارد. ویل دورانت معتقد 
است از آنجا که 12 عددي بوده که به 2 و 3 و 4 و 6 بخش پذیر 
 ب��وده و ع��دد کاملي به ش��مار مي آمده و درس��ت بع��د از آن 
عدد 13 اس��ت که به هیچ کدام از آن اعداد بخش پذیر نیست، 
عدد 13 نحس شده اس��ت. در ایران نیز اهل خرافه این عدد را 
بسیار نحس می دانند و در بین آنها دو  عدد 13 وجود دارد که 
نحس ترین سیزده ها به شمار می رود؛ یکی سیزدهم فروردین 
است که ماندن در خانه وکارکردن جایز نیست و باید شادی و 
تفریح کرد و دومی روز س��یزدهم ماه صفر اس��ت که معتقدند 

هرکس در این روز به مسافرت برود سالم برنمی گردد.
مشاهیر ترسو

ویکتورهوگو، نویس��نده شهیر فرانس��ه از عدد 13 می ترسید. 
در دفترچه یادداشت او مطالب و مش��اهدات راجع به این رقم 
دیده می شود و هر وقت که با این رقم در مواردی مواجه شده، 

 بی درنگ این قضیه را یادداش��ت کرده اس��ت. س��ي ودومین 
رییس جمهور ای��االت متح��ده، روزولت ه��م از فوبیاي عدد 
13 رنج مي برده اس��ت. به عنوان مث��ال او هیچ وقت در تاریخ 
13ماه مس��افرت نمي کرد و هیچ وقت با 13 نف��ر دور یک میز 
غذا نمي خورد و کال از هر س��یزده اي فراري ب��ود. اگر تاکنون 
فکر مي کردید که ناپلئون نخس��تین امپراتور فرانس��ه با لقب 
فاتح بزرگ از هیچ چیز نمي ترسید،  سخت در اشتباه هستید، 
او عالوه بر فوبیاي عدد 13، دچار ت��رس بیمارگونه از گربه نیز 

بوده است!
عالئم این بیماري چیست؟

هر مورد از مبتالیان به ت��رس از عدد 13 ب��ا دیگری متفاوت 
اس��ت زیرا الگوی تفکری در هر فرد متفاوت است. اما به طور 
کلی برخی از عالئم مشابه است. احس��اس اضطراب غیرقابل 
کنترل زمانی که فرد فکر می کند در مواجه��ه با عدد 13 قرار 
دارد، احس��اس اینکه باید کاری انج��ام دهد ت��ا از مواجهه با 
این عدد پیش��گیری کند، ناتوانی در عملکرد طبیعی به دلیل 
اضطراب، علم بر اینکه ترس فرد بی دلیل و اغراق آمیز است و 
توامان احساس ناتوانی در کنترل آن و... عالئم این فوبیا می تواند 
روانی، احساسی یا فیزیکی باشد و اضطراب و ترس می تواند از 
یک احساس خفیف تا یک نگرانی شدید را شامل شود. اما از آنجا 
که ترس پاسخ فیزیکی به الگوی تفکری درباه عدد 13 است و 
نه خود عدد، اغلب مردم با اس��تفاده از ذهنیات شان می توانند 
واکنشی قوی بروز دهند. وسواس فکری و ترس از دست دادن 
کنترل، ترس از غش کردن و عالئم فیزیکی مانند ضربان قلب 
شدید، تنگی نفس، لرزش و اجتناب شدید از دیگر عالئمی است 

که فرد را درگیر می کند.
حاال درمان دارد؟

مانند بس��یاری از فوبیاهای دیگر درمان از فردی به فرد دیگر 
متفاوت است. اگر ترس خود را با عالئم فیزیکی مانند وحشت، 
لرزش، تعرق و اضطراب نش��ان دهند این افراد باید با پزشک 
مشورت کنند. مانند بسیاری از ترس ها برای رفع این اختالل 
بهتر است به روانشناس مراجعه شود. هدف هر روانشناسی هم 
باید این باشد که منبع ترس را شناسایی کند. بیمار و درمانگر 
درباره چرایی این ترس بی اساس صحبت می کنند و می توانند 
راه هایی برای مقابله با عالئم این بیم��اری پیدا کنند. این نوع 
درمان بسیار موثر است و تقریبا اکثریت قریب به اتفاق بیماران 
می توانند به این نوع ت��رس فائق بیایند. برخ��ی از درمانگران 
از درمان رفتارشناختی اس��تفاده می کنند و کم کم فرد را در 
مواجهه با منبع ترس ق��رار می دهند و ب��ه او می آموزند برای 

کنترل واکنش های جسمی و روانی چه کار کند.

سیزدهم آبان ماه، هم سالروز تسخیر النه جاسوسي و هم 
روز حمله به صف بي سوادي با لشکر دانش آموزان است. 
آنچه این روز را در تقویم کشورمان پررنگ و پراهمیت 
جلوه می دهد، ارزش��ی اس��ت که ایرانیان ب��رای علم و 
 دانش قائل اند. این امر با تاکیدات مکرر دین مبین اسالم 
بر دس��ت یافتن به علم و دانش حتی اگ��ر در دورترین 

نقاط جهان باشد تکمیل مي شود.
 س��فارش و تاکی��د آش��کار و ف��راوان دی��ن اس��الم 
بر علم آموزی، تا جایی اس��ت که نخستین آیاتی که بر 
 پیامبر بزرگوار اسالم نازل شد، سفارش به خواندن بود:

» بخوان به نام پروردگارت که ]جهان را[آفرید.]همان 
کسی که [ انس��ان را از خون بسته ای خلق کرد. بخوان 
که پروردگارت بزرگوار است؛ همان کسی که به وسیله 
قلم تعلیم کرد و به انسان آنچه را نمی دانست،یاد داد«.

اما سواد آموزي و دانش آموزي سن و سال نمي شناسد. 
چه کودکان و چه بزرگساالن، دانش آموزان خردسال، 
والدین و  یا پدربزرگ ه��ا و مادربزرگ های آنها، همگي 
بر این واقعی��ت انکارناپذیر اذعان دارن��د که باید خواند 
و نوشت! نهضت س��واد آموزي یکي از بخش هاي اداره 
آموزش و پرورش است که از س��ال های ابتدایی پس از 
انقالب اس��المی در ایران با همتي عظیم تاسیس شد و 

هدف اصلی خود را رفع آفت بي سوادي قرار داد.
به بهانه فرارسیدن 13 آبان ماه روز دانش آموز، گفتگویی 

پیرامون نحوه فعالی��ت نهضت س��وادآموزی با معاون 
سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

انجام شده است.
محمد براتي، درباره آمار افراد بی سواد گفت : در استان 
اصفهان  13400 نفر اعالم بي سوادي کرده اند که حدود 
25000 نفر از آنها اولیاي دانش آموزان مدارسي هستند 
که در سه مقطع ابتدایي متوس��طه اول و متوسطه دوم 
در استان اصفهان مشغول تحصیل هستند . این تعداد 
مورد پاالیش قرار گرفتند و در نهایت مشخص شده که 

11000 نفر از آنها کامال بي سواد هستند.
وی ادامه داد: اداره نهضت سواد آموزي مکلف به جذب 
آنها گردید  و بر این اساس سال گذشته نزدیک به 4000 
نفر از آنها جذب شدند . امس��ال تا شش ماهه اول سال 
6000 نفر جذب گردیدند و مابقي نیز تا پایان سال 94 

نسبت به پوشش آنها اقدام به عمل خواهد آمد .
معاونت سواد آموزي اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفه��ان خاطرنش��ان کرد: س��همیه اس��تان اصفهان  
که براي ش��رکت در س��ه دوره س��واد آموزي عمومي، 
 دوره انتقال و دوره تحکیم س��واد در نظر گرفته ش��ده،

 11735  اس��ت  ک��ه 6703 نف��ر از آنه��ا ت��ا کن��ون 
در نیمه اول س��ال جذب ش��ده اند .یعن��ي 57درصد 
 س��همیه تا پایان س��ال 94 تاکن��ون جذب ش��ده اند . 
کالس ها تماما به بخش خصوصي واگزارش��ده است و 

کلیه آموزشیارهاي پیشین سازمان سواد آموزي جذب 
اداره آموزش و پرورش شده اند .

وی درباره عملکرد نهضت سوادآموزی در مقابل اقشار 
مسن و بی سواد عنوان کرد: وظیفه سواد آموزي به قشر 
مسن با مراکز غیر انتفاعي ، س��ازمان هاي مردم نهاد و 
مراکز آموزشی از راه دور اس��ت و هر مرکزي که به هر 
نحوي مجوز فعالیت آموزش��ي داشته باش��د، مي تواند 
 فعالیت هاي س��واد آموزي را تحت پوش��ش قرار دهد . 
 در همین راس��تا سال گذش��ته در اس��تان نزدیک به 

6 میلیارد تومان اشتغال زایي داشته ایم.
وي افزود: برنامه دو س��االنه اي براي استان با مشخص 
شدن سهم و نقش هر دستگاه براي سواد آموزي تبیین 
ش��ده که مهم ترین آنها در س��ال جاری احداث مرکز 
تدوین برنامه دوساالنه بوده است . همچنین براي هریک 
از مراکز کمیته امام ، بهزس��یتي جهاد کشاوري، تعاون 
صنعت و معدن و تجارت هر یک به نحوي سهمي در این 
همکاري اختصاص داده مي شود . به این صورت که در 

انتهاي سال 94 و ابتداي سال 95  افراد بي سواد از یک 
سری امکانات محروم خواهند شد.

وی تصریح کرد: تمدید و یا اخذ گواهینامه و تمدید و یا 
اخذ پروانه کسب دیگر به افراد بي سواد تعلق نمی گیرد.

براتي یادآور شد: افراد بي س��واد به دو طریق مي توانند 
براي سواد آموزي اقدام کنند .  روش نخست خودآموز 
اس��ت که در صورتي که فردي به مراکز س��واد آموزي 
 مراجع��ه ک��رده و اع��الم بي س��وادي کند و س��امانه 
س��واد آموزي اس��تان تایید بر بي س��وادي ف��رد کند ، 
کتاب و ملزوم��ات در اختی��ار فرد ق��رار مي گیرد. این 
ف��رد در خانه اقدام س��واد آموزي با هم��کاري خانواده 
مي نماید و پ��س از چهار ماه در آزمون ش��رکت کرده و 
درصورتي ک��ه موفق به قبولي گردد س��رانه 750000 
توماني به خود فرد تعلق مي گیرد . اگر فرد در کالس ها 
ش��رکت کند و موفق به اتمام دوره بشود در پایان دوره 
 130000 تومان به خ��ود فرد به عنوان پ��اداش تعلق 

مي گیرد.

دبیر علم��ی همایش مل��ی »پیش��گیری دانش مدار از 
آسیب های اجتماعی و وقوع ُجرم«، با بیان اینکه آخرین 
 مهلت ارس��ال آثار ت��ا 30 آذرماه جاری اس��ت، گفت: 
این همایش با هدف تبیین مبانی نظری پیش��گیری از 
آسیب های اجتماعی و دس��تیابی به راهکارهای موثر 

برگزار می شود.
محمدرضا قنبری اظهار کرد: همایش ملی »پیشگیری 
 دانش م��دار از آس��یب های اجتماع��ی و وق��وع ُجرم« 
در پایگاه اس��تنادی علوم جهان اس��الم)ISC(، اسناد 
علم��ی کنفرانس ه��ا )Civilica( و مرک��ز اس��ناد 
 علم��ی و جه��اد دانش��گاهی کش��ور )CSID( نمایه 

شده است.
وی با بیان اینکه ثبت مقاالت عالقمندان در این پایگاه ها 
می تواند در کسب رتبه های علمی بسیار موثر باشد، ابراز 

کرد: اولین همایش در سطح کشور با عنوان پیشگیری 
دانش مدار از آس��یب های اجتماعی و وقوع ُجرم برگزار 

می شود.
دبیرعلمی همایش خاطرنش��ان کرد: هدف از برگزاری 
این همایش تبیین مبانی نظری پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و وقوع ُجرم، دستیابی به راهکارهای اثربخش 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و وقوع جرم، ایجاد 
تعامل و هماهنگی میان موسسات آموزشی- پژوهشی 
با سازمان ها و نهادهای مرتبط با پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی و وقوع جرم است.
قنبری به محورهای همایش مذکور اشاره کرد و گفت: 
ویژگی ه��ای جامعه آرمان��ی از دیدگاه پیش��گیری از 
آس��یب های اجتماعی و وقوع جرم، جایگاه پیشگیری 
از آس��یب های اجتماع��ی و وقوع ج��رم در آموزه های 

دینی، نقش حوزه و دانش��گاه در کاهش پیش��گیری از 
 آسیب های اجتماعی و وقوع جرم، عوامل روانشناختی و 
جامعه شناختی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 

وقوع جرم از جمله محورهای مربوطه است.
وی اف��زود: از دیگر محوره��ای مطرح در ای��ن زمینه 
می توان ب��ه نقش س��بک زندگ��ی، رس��انه و خانواده 
در پیش��گیری از آس��یب های اجتماع��ی و وق��وع 
جرم، نق��ش نظام تعلی��م تربیت در مهده��ای کودک 
و م��دارس در پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی و 
وقوع جرم، س��رمایه ه��ای اجتماعی و پیش��گیری از 
آس��یب های اجتماعی و وق��وع جرم، تاثی��ر حمایت از 
بزه دی��دگان و قربانیان در پیش��گیری از آس��یب های 
اجتماع��ی و وق��وع ج��رم و همچنین نق��ش اصالح و 
بازاجتماعی ک��ردن آس��یب دیدگان و بزه��کاران در 
 پیش��گیری از آس��یب های اجتماع��ی و وق��وع ج��رم 

اشاره کرد.
دبیر علم��ی ای��ن همایش تصری��ح ک��رد: 30 آذرماه 
جاری آخرین مهلت ارسال آثار اس��ت و تمام رشته ها 
به خصوص رش��ته های مرتبط ب��ا موضوعات همایش 
همچون حقوق، جامعه شناسی، مدیریت، روانشناسی 
 و عل��وم تربیت��ی می توانن��د در این همایش ش��رکت 

کنند.
قنبری اب��راز ک��رد: در زم��ان برگزاری همایش، س��ه 
کارگاه جانب��ی نی��ز ب��ا موضوعات»جرای��م در فضای 
سایبری«، » استعمال مواد مخدر و تاثیر آن بر ارتکاب 
ج��رم در جامع��ه« و همچنی��ن »نقش عل��وم تربیتی 
 در پیش��گیری از وقوع جرم و آس��یب های اجتماعی« 

در 19 و 20 اسفندماه تشکیل می شود.
وی اظه��ار کرد: افرادی ک��ه در این کارگاه ها ش��رکت 
می کنند ب��ه صورت جداگان��ه به آنها گواهی ش��رکت 
ارائه می شود و این درحالی اس��ت که ظرفیت ثبت نام 
محدود اس��ت و هزینه ثبت نام در ای��ن کارگاه ها برای 
دانش��حویان دانش��گاه آزاد اصفهان 120 هزارتومان، 
س��ایر دانش��جویان غی��ر آزاد 140 ه��زار توم��ان، 
شرکت کنندگان از سایر دس��تگاه ها 160 هزار تومان 
 و همچنین اعض��ای هیات علم��ی 180 ه��زار تومان 

است.
دبیر علم��ی همایش با بی��ان اینکه مق��االت پذیرفته 
ش��ده در مجموعه ای منتش��ر خواهد ش��د، یادآوری 
کرد: در دی و بهمن ماه سال جاری، مقاالت ارائه شده 
 برای داوری ارس��ال و تا 19 اس��فندماه نتایج آن اعالم 

می شود.

 مبانی نظری پیشگیری از آسیب های اجتماعی و 
راهکارهای موثر  آن تبیین می شود

خبر 

معاون حقوق��ی و امور ثبت��ی اداره کل اوقاف و امورخیریه اس��تان 
اصفهان گفت: استان اصفهان در سال جاری به عنوان میزبان معاونان 
حقوقی و ثبتی، کارشناسان و مسوولین ادارات اوقاف و امور خیریه 

کشور انتخاب شده است.
مجید معمارمنتظرین، ابراز کرد: اداره کل اوقاف و امورخیریه استان 
اصفهان در سال 94، میزبان معاونین حقوقی و ثبتی و رییس اداره 

حقوقی و ثبت و کارشناس امور اوقافی است.
وی افزود: س��ازمان اوق��اف و امورخیریه کش��ور در س��ال جاری، 
استان اصفهان را به عنوان اس��تان معّین در برگزاری دوره آموزش 
 تخصصی انتخاب کرده اس��ت که نمایندگان اس��تان های اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، مرکزی، ایالم، همدان و لرستان در این دوره 

حضور پیدا می کنند.
معاون حقوق��ی و امور ثبت��ی اداره کل اوقاف و امورخیریه اس��تان 
 اصفه��ان تصری��ح ک��رد: ای��ن دوره آموزش��ی ک��ه از 12 لغایت 
14 آبان ماه جاری در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود، در 
راستای آموزش تخصصی سازمانی و بهره مندی کارشناسان حقوقی 
از مباحث اختصاصی شغلی در جهت ارتقای پرسنل سازمان اوقاف 

و امور خیریه است.
معمارمنتظرین، با بیان اینکه در این دوره آموزشی مباحثی همچون 
تهیه و تنظیم لوایح طرح ه��ا در مراجع قانونی و حق��وق قراردادها 
و تعهدات آموزش داده می ش��ود، اظه��ار ک��رد: اداره کل اوقاف و 
امورخیریه استان اصفهان برای هر چه بهتر برگزار کردن این دوره 
آموزشی، سه مورد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه صنعتی اصفهان، 
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی اصفهان و جهاد دانشگاهی 

واحد دانشگاه اصفهان منعقد کرده است.
وی خاطرنش��ان کرد: دوره مذکور با حضور 90 نفر از کارشناسان، 
مسوولین و معاونین حقوقی برگزار می شود که در آن قضات طراز اول 

دادگستری اصفهان به تدریس مباحث مطرح  می پردازند.

کارشناسان اوقاف کشور برای 
آموزش به اصفهان می آیند

رییس نهضت سواد آموزی :

افراد بي سواد از دریافت پروانه کسب محروم می شوند
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مراس��م رونمایی از» اولویت بندی مولفه های نقش��ه جامع فرهنگی 
 ش��هر اصفهان « با حضور جمعی از مسووالن ش��هری اصفهان برگزار 

می شود.
 به گزارش ایمن��ا، از پروژه» اولوی��ت بندی مولفه های نقش��ه جامع 
فرهنگی ش��هر اصفهان«به عنوان فاز دوم از فرآیندی که برای تدوین 
نقشه جامع فرهنگی ش��هر اصفهان در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان آغاز شده رونمایی می شود.
از جمله اهداف این پروژه استخراج اولویت بندی درمولفه های اصلی 
نقشه جامع فرهنگی شهر اصفهان از نقشه مهندسی فرهنگی کشور، 
تعیین و اولویت بندی مولفه های اصلی نقش��ه جامع فرهنگی ش��هر 
اصفهان و تحلیل وضعیت موجود شهر در خصوص مولفه های اولویت 
دار می باشد. موضوعات مورد بررس��ی در این مراسم عبارتند از نقش 
 اس��ناد فرادس��ت موضوعی در همگرای��ی و هماهنگی بین بخش��ی، 
فراهم س��ازی زمینه های رشد و پیش��رفت فرهنگی، اجتماعی شهر 
به صورت متعادل و مت��وازن، تبیین اهمیت و ضرورت تدوین نقش��ه 
مهندس��ی فرهنگی ش��هر اصفهان، کاربرد نتایج مطالعات انجام شده 
در فرآیندهای برنامه ریزی و تشریح فرآیند پروژه با همکاری شورای 

اسالمی و شهرداری و اخذ نظرات نخبگان فرهنگی و شهروندان.
همچنین رونمایی از» اولویت بندی مولفه های نقشه جامع فرهنگی 
شهر اصفهان« با حضور نخبگان و کارشناسان فرهنگی و اصحاب رسانه 

از دیگر بخش های این مراسم است.
این مراسم در تاریخ 17 آبان ماه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی 

اصفهان برگزار می شود.

 ایرج طهماسب از س��اخت فیلم س��ینمایی»کاله قرمزی و دوستان«
خبر داد.

این کارگردان در پاس��خ به اینک��ه آیا »کاله قرم��زی 95« را در حال 
ساخت دارد؟ گفت: خیر! امسال به دلیل ساخت فیلم سینمایی »کاله 
قرمزی و دوستان«، امکان ساخت مجموعه را نداشتیم و در جلسه ای 
که با مدیران صدا و سیما داش��تم به دوستان پیشنهاد دادیم، حاال که 
 6 ماه فرصت تا پایان سال هست، بودجه  این برنامه را در اختیار دیگر 
برنامه  سازان قرار بدهند تا در ایام عید نوروز ،تماشاگر برنامه  جدید و 

جذاب برای کودکان باشیم.
طهماس��ب همچنین مطرح کرد: بنده هم ق��ول می دهم که مردم در 

سینما شاهد فیلم سینمایی خوبی برای کودکان باشند.

مجید قناد از راه اندازی ش��بکه کودک به عنوان یکی از نقاط اوج س��ازمان 
صداوسیما در زمان ریاست محمد سرافراز یاد کرد.

این تهیه کننده و مجری پیشکسوت برنامه های کودک در گفت وگو با خبرنگار 
سرویس تلویزیون و رادیو ایس��نا درباره ی نقد عملکرد سازمان صداوسیما، 
گفت: به نظرم عملکرد آقای سرافراز طی مدتی که وارد صداوسیما شده است، 
خوب بود؛ به دلیل اینکه جایگاه ها در حال پیدا شدن است؛ ضمن اینکه خدا 
را شکر شبکه کودک هم از چندی پیش به شکل آزمایشی استقالل خودش را 
گرفته و قرار است به زودی راه اندازی رسمی شود و این اتفاق مژده خوبی برای 
بچه هاست و در عین حال از نقطه های اوج موفق آمیز آقای سرفراز و سازمان 

صداوسیما بوده است.
قناد درباره اینکه آیا پیشنهادی به مدیریت حال حاضر سازمان صداوسیما 
دارد؟ خاطرنشان کرد: پیشنهاد به سازمان صداوسیما و آقای سرافراز مثل این 
می ماند که ما از چیزی خبر نداشته باشیم و پیش بینی کنیم؛ به عنوان مثال 
ش��ما اصال فکر می کردید که برای حاجیان این اتفاق تلخ در منا رخ بدهد؟! 
بنابراین فعال هیچ چیز در صداوسیما مشخص نیس��ت، باید زمان بگذرد تا 

بینیم چه اتفاقی می افتد.
او در ادامه ای��ن گفت وگو از تهیه کنندگی یک انیمیش��ن جدی��د با عنوان 
»س��ال های تاریکی« با موضوع پیروزی انقالب اس��المی خبر داد و گفت: 
انیمیشن »سال های تاریکی« به کارگردانی سامان کاظمی و مدیر دوبالژی 

افشین ذی نوری، به زودی رونمایی می شود.
 این تهیه کننده و مجری پیشکس��وت برنامه های ک��ودک توضیح داد: طی 
هش��ت ماهی که گذش��ت و برای تلویزیون کاری نداش��تم، تهیه کنندگی 
انیمیشن »سال های تاریکی« را انجام دادم که یک کار جدید کامپیوتری با 
ش��کلی تازه برای کودکان، نوجوانان و حتی بزرگساالن است و فکر می کنم 
به زودی از اوایل آذر ماه یا به مناسبت ایام دهه فجر رونمایی شود ولی هنوز 
مشخص نیست این انیمیش��ن از تلویزیون به روی آنتن برود یا برای شبکه 

نمایش خانگی تولید شود.
قناد در پایان درباره ی اینکه تکلیف »مس��ابقه ب��زرگ«ی که قرار بود برای 
شبکه دو سیما ساخته ش��ود به کجا انجامید؟ پاسخ داد: این مسابقه هم در 
شرف نهایی شدن است. »مسابقه بزرگ« یک برنامه نمایشی اجرایی است 
که به زودی برای ساخت آن اعالم آمادگی می کنیم. طراحی های این مسابقه 
اکنون انجام ش��ده اما هنوز مش��خص نیست برای کدام ش��بکه تلویزیونی 

ساخته شود.

به مناسبت روز فرهنگ عمومی برگزار می شود؛

اولویت های نقشه جامع فرهنگی شهر 
رونمایی می شود

کاله قرمزی و دوستان
 به سینما می آیند

صداوسیما؛ یک سال پس از تغییر

فعال هیچ چیز در صداوسیما 
مشخص نیست

حجت االس��الم دکت��ر حبیب رضا 
ارزان��ی، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد زاینده رود

اس��المی اس��تان اصفه��ان تمامی 
نهادهای دولت��ی و خصوصی را ب��ه همکاری با جش��نواره 
حسنات و بستن تفاهم نامه هایی مستمر جهت ماندگاری این 

حرکت فرهنگی فراخواند.
حجت االس��الم دکتر حبیب رضا ارزانی در گفتگو با س��تاد 
خبری پنجمین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات ضمن 
قدردانی از مجموعه حسنات و دست اندرکاران این جشنواره 
به منظور توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و فرهنگ دینی با ابزار 
تاثیرگذار هنر، اظهار داشت: از این رو به عنوان خادم فرهنگی 
اس��تان از تالش ها و اقدام��ات صورت گرفته در جش��نواره 

حسنات کمال قدردانی و تشکر را دارم.
وی با اشاره به آش��نایی دیرینه خود با جشنواره حسنات و 
فعالیت به عنوان داور جشنواره در دو دوره و حلقه واسط حوزه 
با جشنواره حسنات ابراز داشت: همچنین ضمن گرامیداشت 
 یاد و خاطره استاد زاون قوکاس��یان تمام توان خود را برای
 هر چه بهتر برگزار شدن این جشنواره به کار خواهم گرفت.

اس�تفاده از ظرفیت ش�هرهای خواه�ر خوانده 
اصفهان برای بین المللی کردن حسنات

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه جشنواره حسنات جش��نواره بومی استان است ولی 
مخاطبان زیادی را در س��طح ملی و حتی بین المللی دارد، 
افزود: از این رو باید از تمام ظرفیت 14 خواهر خوانده اصفهان 
برای بین المللی کردن جش��نواره ملی فیلم کوتاه حسنات 

استفاده شود.
وی اضاف��ه کرد: جش��نواره حس��نات می تواند ب��ا توجه به 
ظرفیت هایی که دارد ارتباط بدنه مردمی ایران با شهرهای 

خواهرخوانده را فراهم کند.
حجت االس��الم ارزان��ی در ادامه ب��ا بیان اینک��ه همکاری 
دستگا ه های دولتی و خصوصی با جش��نواره حسنات برای 
دس��تیابی به اهداف شان امری ضروری اس��ت، ابراز داشت: 
باید توجه داش��ته باشیم که جشنواره حس��نات با توجه به 
موضوعی که دارد می تواند به تمام دستگاه ها برای رسیدن به 

اهداف شان کمک کند.
نهادهای دولتی و خصوصی با حسنات تفاهم نامه 

مستمر امضا کنند
وی انعقاد تفاهم نامه ش��ورای سیاس��تگذاری جشنواره با 

شهرداری، کمیته امداد، بهزیس��تی، اداره کل اوقاف و امور 
خیریه و بس��یاری از خیریه ه��ای مختلف فعال در اس��تان 
اصفهان را مهم خواند و افزود: ای��ن ارگان ها باید تفاهم نامه 
بلند مدت و مستمری را با دبیرخانه این جشنواره منعقد کنند 
تا بتوانند در بازه زمانی تعریف شده به اهداف خود در راستای 
توسعه فرهنگ شهروندی، توسعه و آموزش مصادیق وقف، 
بیان ارزش های واقعی انسان و معرفی آسیب ها و فرصت های 

جامعه دست یابند.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان اضافه 
کرد: همچنین این ارگان ها و نهادها باید حمایت های خود 
را در هر صورت ممکن از جشنواره حس��نات داشته باشند 
 تا این جش��نواره بتواند همچنان با قدرت راه خ��ود را ادامه

 دهد.
وی جشنواره ی حسنات را بهترین ابزار برای توسعه فرهنگ 
قرآنی عنوان ک��رد و اف��زود: در دنیا برای توس��عه فرهنگ 
دینی  مختل��ف میلیاردها دالر س��رمایه گذاری می ش��ود 
و این در حالی اس��ت که ما در کش��ور آنطور که شایس��ته 
 اس��ت ب��رای فرهن��گ قرآن��ی س��رمایه گذاری تاثیرگذار 

 نکرده ایم.
دو ساالنه شدن جش�نواره حسنات برای تولید 

آثار فاخرتر
حجت االسالم ارزانی دو ساالنه ش��دن جشنواره حسنات را 
برای تولید آثار فاخرتر مناسب خواند و گفت: با این اقدام از 
ارسال آثار تکراری به دبیرخانه جشنواره جلوگیری می شود و 
همچنین برگزار کنندگان جشنواره نیز فرصت بیشتری برای 

برنامه ریزی بهتر برای این جشنواره خواهند داشت.
وی استفاده از ظرفیت اصناف، اتاق بازرگانی، و مراکز صنعتی 
بزرگ اس��تان اصفهان برای اسپانسری جش��نواره را امری 
مهم خواند و افزود: تمام این مراکز دغدغه هایی را دارند که 
جش��نواره حس��نات می تواند بخش زیادی از دغدغه آنها را 
برطرف کند و از این رو مسووالن جشنواره حسنات باید از این 

ظرفیت بهره برداری الزم را داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تولید آثار 
فاخر و محتوا برای جشنواره حس��نات را نیازمند برگزاری 
اتاق فکر با حضور هنرمندان مطرح ملی و استانی دانست و 
ادامه داد: هنرمندان خود بهترین منتقدان و کسانی هستند 
که می توانند هدف گذاری درس��تی در تولید محتوای فاخر 

داشته باشند.

راه اندازی استارت آپ و ایده شو برای جشنواره 
حسنات

وی راه اندازی استارت آپ و ایده شو برای جشنواره حسنات 
را نیز امری مهم خواند و گف��ت: از این رو می توان از ظرفیت 

جوانان در این بحث، بهره برداری الزم را داشته باشیم.
حجت االسالم ارزانی انعقاد قرار داد با صدا و سیمای مراکز 
اس��تان ها برای ارائه آثار فاخر تولید ش��ده برای جش��نواره 
 حس��نات را نیز امری ضروری خواند و ادام��ه داد: این اقدام 
می تواند در جوانان نیز انگیزه خوبی را برای تولید آثار فاخر تر 

با مفاهیم ارزشی ایجاد کند.
وی آموزش و پرورش با جامع آماری 12/5 میلیون نفر را نیز 
یکی از مخاطبان اصلی جشنواره حس��نات دانست و گفت: 
همه می دانیم که فیلم تاثیرگذاری 100 برابری نس��بت به 
کتاب در ذهن افراد جامعه و به وی��ژه دانش آموزان دارد و از 
این رو باید برای ترویج فرهنگ دینی و قرآنی از تولیدات فاخر 
جشنواره حسنات بهره برداری الزم را داشته باشیم و ارتباط 
مستمر جشنواره حسنات با آموزش و پرورش در این زمینه 

ضروری است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه 
برای داوری آثار جش��نواره حس��نات با توجه به کوتاه بودن 
مدت زمان آثار ارس��الی الزامی به حضور داوران جش��نواره 
در دبیرخانه نیست، اضافه کرد: در این راستا باید از ظرفیت 
ش��بکه های اجتماعی و فض��ای مجازی بهره ب��رداری الزم 

صورت گیرد.
اس�تفاده از داوران بین المللی برای ارزیابی آثار 

حسنات با استفاده از شبکه های اجتماعی 
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از جشنواره های فیلم کوتاه 
جهان از این ظرفیت استفاده می ش��ود، افزود: با این روش 
می توان حت��ی از داوران بین المللی نیز ب��رای ارزیابی آثار 
استفاده کرد.حجت االسالم ارزانی با بیان اینه برای پویایی 
هر چه بیشتر جشنواره حسنات باید از ظرفیت دانشگاه هایی 
هچون دانشگاه هنر، دانشگاه سپهر، دانشگاه فرهنگ و هنر 
و دانشگاه علمی کاربردی استفاده کرد، ادامه داد: همچنین 
باید از مفاهی��م و قصص قرآنی که ح��دود 200 قصه قرآنی 

پرداخت نشده وجود دارد استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین باید نسبت به تصویر کشیدن ادبیات 
کهن کشور و منابع فرهنگی موجود در کشور که مربوط به 

گذشته مردم ایران است بهره برداری الزم را داشته باشیم.

جشنواره ی حسنات 
بهترین ابزار برای 

توسعه فرهنگ قرآنی 
در کشور است

ابالغ رای
8/321 ش��ماره دادنام��ه: 9409970353001158 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365300005 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940251 شاکی: آقای 
مجتبی امینی فرزند اسداله به نشانی شهرس��تان اصفهان خ امام خمینی 
عاشق آباد خ مینو ک مالک اشتر درب کرم رنگ متهم: آقای بابک شفیعی 
مجهول المکان اتهام ها: 1- تهدید 2- ضرب و جرح عمدی گردشکار دادگاه 
پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای بابک ش��فیعی فرزند نعمت اله 
دائر بر تهدید و ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع کیفرخواست صادره از 
سوی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده و دالیل موجود از جمله ش��کایت شاکی آقای مجتبی 
امینی نظریه پزشکی قانونی شهادت شهود عدم حضور متهم علیرضا نشر 
آگهی و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه کاری متهم را محرز 
و مسلم دانسته مستندا به مواد 449 قانون مجازات اسالمی و 669 قانون 
تعزیرات وی را از باب ایراد صدمه بدنی عمدی به پرداخت نیم درصد دیه 
کامل از باب ارش تورم شقیقه راست محکوم که ظرف یک سال از تاریخ 
وقوع جرم در حق شاکی پرداخت نماید و از باب تهدید به سی ضربه شالق 
تعزیری محکوم م��ی نماید. رای صادره غیابی محس��وب ظرف 20 روز 
قابل واخواهی در این مرجع و سپس در خصوص دیه با توجه به میزان آن 
قطعی لکن در خصوص تهدید ظرف مدت مذکور قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف 20750 رئیس شعبه 

104 دادگاه کیفری 2 اصفهان 
ابالغ رای

8/312 ش��ماره دادنام��ه: 9409970352700837 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365800053 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940181 شاکی: خانم 
شقیقه هاشمی فرزند غالم حیدر به نش��انی پل تمدن شهرک گل نرگس، 
نرگس 19 پ 15 ط 3 متهمین: 1- آقای صدی��ق اله محمدی فرزند صدیق 
مجهول المکان 2- آق��ای محمد صادق محمدی فرزن��د محمد صدیق به 
نشانی اصفهان خ هفتون ک ش دهکردیان پ 42 اتهام ها: 1- مشارکت در 
ضرب و جرح عمدی 2- توهین دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- محمد صادق 2- صدیق اله شهرت 
محمدی فرزندان صدیق و متهم آقای صدیق اله محمدی متواری و بدون 
تامین دائر بر مشارکت در فحاشی و ایراد ضرب عمدی شاکیه خانم شفیقه 
هاشمی نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکیه، گواهی پزشکی قانونی، 
شهادت ش��هود تعرفه شده از سوی شاکیه )به اس��امی سهیل شفیعی و 
وحید عب��دی( گزارش مرجع انتظام��ی مبنی بر درگی��ری و مصدومیت 
ش��اکیه و با توجه به احراز س��ابقه نزاع و اختالفات فی مابین و با عنایت 
به متواری بودن متهم ردیف دوم و به تبع ع��دم ارائه دفاع موثر از ناحیه 
ایشان بنابراین دادگاه وقوع بزه از ناحیه متهم را محرز دانسته مستندا به 
ماده 608 از قانون مجازات اسالمی مصوب 75 و مواد 448 و 449 و 714 
و 488 از قانون مجازات اس��المی مصوب 92 هر کدام از متهمان را بابت 
فحاش��ی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و در رابطه با بزه ایراد 
ضرب عمدی مشترکا به پرداخت دیات و ارش ذیل الذکر در حق مصدوم 
محکوم می نماید )6 دینار + نیم درصد دیه کامل مرد مس��لمان به عنوان 
ارش بابت دیه کبودی بازوی چپ و ساعدچپ دو عدد و بازوی راست و 
ارش تورم مفصل فکی گیجگاهی چپ( پرداخت این دیات و ارش اعالمی 
حداکثر ظرف یکسال ازتاریخ وقوع حادثه است رای صادره نسبت به آقای 
صدیق اله محمدی غیابی و نسبت به آقای محمد صادق محمدی حضوری 
و دادنامه غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 

همانند دادنامه حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید 
نظر استان اصفهان است. م الف 21381 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان 
ابالغ رای

8/314 ش��ماره دادنام��ه: 9109970350201947 ش��ماره پرون��ده: 
9109980350200967 شماره بایگانی ش��عبه: 910986 خواهان: آقای 
سید مرتضی حس��ینی به نش��انی اصفهان، بازار بزرگ دروازه اشرف 
فروشگاه پوش��اک )تریکو( امین خوانده: آقای محمد ستوده فعال زندان 
اصفهان مجهول المکان خواس��ته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- 
مطالبه وجه سفته گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی 
خواهان سید مرتضی حسینی به طرفیت خوانده محمد ستوده بخواسته 
مطالبه مبل��غ هفتاد میلیون ریال وجه س��فته ها به ش��ماره 0447564 و 
0469036 و 0110080 و 0110092 و 0110082 و 0110081 با احتساب 
هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه نظر به دادخواس��ت تقدیمی و 
فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه سفته صادره از 
ناحیه محال علیه که اساسا داللت بر اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان 
به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده ب��ا اطالع از دعوی مطروحه و 
جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر شده ولی نسبت به دعوی دفاع 
موثری به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده 
است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده دعوی را وارد تشخیص 
و مس��تندا به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب درامور مدنی و 
قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفس��اریه آن مصوب 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید سفته 
ها لغایت اجرای حکم بر اساس ش��اخص تورم مربوطه در حق خواهان 
محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به شرح 
فوق محاس��به و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید رای صادره 
حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ اب��الغ دادنامه قابل تجدید 
نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد.  م الف  

21384 رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

8/317 ش��ماره دادنام��ه: 9409970361701074 ش��ماره پرون��ده: 
9409980361700486 شماره بایگانی ش��عبه: 940534 خواهان: آقای 
ابراهیم قرهی قهی فرزند داراب به نش��انی اصفهان حکیم بازار قلندرها 
جنب سرای س��توده پخش پوشاک آس��یا خوانده: آقای علی کالنترنیک 
مجهول المکان خواس��ته ها: 1- مطالب��ه وجه چک 2- مطالبه خس��ارت 
دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- مطالبه وجه بابت... با توجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ابراهیم قرهی 
قهی فرزند داراب به طرفیت آقای علی کالنترنیک به خواسته مطالبه مبلغ 
63/500/000 ریال به استناد دو فقره چک و یک فقره حواله به شماره های 
221870-81/9/15 و 233/3346054-94/5/20 و 82/6/31-126541 
و گواهی نامه های عدم پرداخت صادره از به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادی��ه دادگاه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و تصویر مصدق 
مس��تندات ابرازی خواهان که داللت بر اش��تغال ذمه خوانده به خواهان 
می نماید و نظر به اینکه خوانده با وص��ف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر 
نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا 

دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198، 515 و 522 و 
519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 63/500/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 3/039/000 ریال به 
عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص 
اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید هر یک از مستندات لغایت هنگام 
پرداخت در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمای��د رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می 
باشد. م الف 21396 رئیس شعبه بیس��ت و هشتم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان 
ابالغ رای

8/315 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351001150 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000424 شماره بایگانی ش��عبه: 940481 خواهان: آقای 
امیر حسین توشقانیان فرزند حسن به نشانی خیابان پروین، پل سرهنگ، 
نرس��یده به چهارراه گاز، کوچه ش��هید حمیدرضا صادقیان پالک 314. 
خواندگان: 1- آقای رحم��ان پیری اضیاره فرزند محم��د 2- آقای رضا 
حاجی نوروزی همگی مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- 
مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقای امیر حسین توشقانیان فرزند حسن به طرفیت 
آقایان 1- رحمان پیری اضیاره فرزند محم��د 2- رضا حاجی نوروزی 
بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت وجه چک های 
شماره 335113-1393/8/20 و 335115-1393/9/3 به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و ظهر آن 
و گواهینامه عدم پرداخت صادر ش��ده از بانک محال علیه و بنابر وصف 
تجریدی چک و اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه با ید 
کار سازی شود و با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی خواندگان به لحاظ 
احراز صدور چک و امضاء ظهر آن به عنوان ضمانت محرز است دعوی 
خواهان را وارد می داند و از آنجایی که خواندگان هیچ گونه دلیلی دال بر 
عدم حسن نیت دارنده چک و ید غیر قانونی و نامشروع وی ابراز نداشته 
اند مستندا به مواد 314، 249 و 315 قانون تجارت 519، 515، 502، 198 
و 520 قانون آیین دادرس��ی مدنی و ماده واحده الحاقی و تبصره ماده 2 
قانون صدور چک حکم به الزام تضامنی نامبردگان به پرداخت مبلغ یکصد 
و پنجاه و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ پنج میلیون و دویست 
و بیست و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ چک ها لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی در ح��ق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. حکم 
صادر شده غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی 
قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. م الف 

21391 رئیس شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان 
ابالغ اخطاریه ماده 101 آئین نامه اجرا

شماره پرونده: 139404002127000015/1 ش��ماره بایگانی پرونده: 
9400021 شماره آگهی ابالغیه: 139403802127000042 بدینوسیله 
به خانم مژگان فخری فرزند بهرام به شماره شناسنامه 171 متولد 1349 
صادره از حوزه یک بوشهر به شماره ملی 3500830293 و آقای ذبیح 
اله نعمتی فرزند حسینقلی به شماره شناسنامه 6 متولد 1338 صادره از 
شهرضا به شماره ملی 1199546135 که طبق آدرس متن سند ساکنین: 
شهرضا خیابان حکیم نصراله کوچه بیست منزل شخصی و طبق آدرس 
تقاضانامه صدور اجرائیه ساکنین: شهرضا خیابان حکیم نصراله کوچه 

بیست  )شیخ باقی( پالک 8 که طبق گزارش مامور ابالغ امکان ابالغ واقعی 
در آدرس اعالمی بستانکار )بانک ملی ش��عبه مرکزی شهرضا( به شما 
وجود نداشته اس��ت ابالغ میگردد در موضوع پرونده اجرائی به شماره 
بایگانی 9400021 له بانک ملی شعبه مرکزی شهرضا و علیه شما تمامت 
شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 50/672 واقع در اله آباد بخش یک ثبتی 
شهرضا مورد رهن به سند رهنی شماره 170815 مورخ 1385/12/13 
دفتر اسناد رسمی شماره 3 شهرضا توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ س��ه میلیارد و نهصد میلیون ریال ارزیابی شده است لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار آگهی به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ ده میلیون ریال به واحد اجرای اسناد رسمی 
واقع در اداره ثبت اسناد شهرضا تس��لیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارشناس تجدید نظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. مسئول واحد اجرای اسناد رسمی 

شهرضا 
ابالغ رای

8/316 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351001120 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000116 شماره بایگانی شعبه: 940142 خواهان: آقای 
سید عباس حس��ینی فرزند سید حس��ن با وکالت آقای محسن سلطانی 
ایچی فرزند علی به نش��انی تیران و کرون، ج��اده داران اصفهان نبش 
خیابان شاهد دفتر اسناد رسمی 220 عسگران خوانده: آقای امیر حسین 
قاسمی مطلق فرزند حسن مجهول المکان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 2- تامین خواس��ته 3- مطالبه وجه چک 4- مطالبه خسارت 
دادرس��ی رای دادگاه در خصوص دادخواس��ت آقای محسن سلطانی 
ایچ��ی فرزند علی به وکالت از آقای س��ید عباس حس��ینی فرزند س��ید 
حسن به طرفیت آقای امیر حسین قاس��می مطلق فرزند حسن بخواسته 
مطالبه مبلغ چهارص��د و ده میلیون ریال بابت وجه چک های  ش��ماره 
264875-93/7/14 ، 354738-93/6/12 و 354737-93/6/4 به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت صادر ش��ده از بانک محال علیه عدم حضور 
خوانده در جلسه دادرسی علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه و بنابر وصف 
تجریدی چک و اینکه به موجب م��اده 313 قانون تجارت به محض ارائه 
با ید کار سازی ش��ود. دعوی خواهان را وارد می داند و مستندا به مواد 
314 قانون تج��ارت 502، 198، 515، 519 و 520 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی و ماده واح��ده الحاقی به تبصره ماده 2 قان��ون صدور چک حکم 
به الزام خوانده به پرداخت مبلغ چهارص��د و ده میلیون ریال بابت اصل 
خواسته، مبلغ س��یزده میلیون و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی، 
مبلغ یازده میلیون و چهارصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله 
نخستین دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها لغایت 
اجرای حکم بر اساس ش��اخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در 
حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رای صادر ش��ده غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
مهلت 20 روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاه تجدید نظر اس��تان اصفهان است. در ضمن مس��تندا به بند ج 
 ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته خواهان معادل

  مبل��غ دویس��ت و ده میلی��ون ری��ال از ام��وال بالمع��ارض خوان��ده 
صادر و اعالم م��ی گردد. قرار صادر ش��ده ظرف مهل��ت ده روز قابل 
اعتراض در این دادگاه اس��ت.  م الف 21392 رییس ش��عبه دهم دادگاه 

حقوقی اصفهان 



7 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1722  پنجشنبه 14 آبان 1394  22 محرم 1437

اخبار كوتاه

ــپاه حضرت قمر بنى  ــليمانى، فرمانده س ــرتيپ دوم رضا محمد س س
ــاره به رشادت هاى  ــالم) چهارمحال و بختيارى با اش هاشم (عليه الس
ــليمانى يكى  ــزت اهللا س ــهيد ع ــليمانى گفت: ش ــهيد عزت اهللا س ش
ــاع از حرم حضرت  ــتان بود كه براى دف ــور و اس ــرمايه هاى كش از س
ــهادت  ــش به ش ــاى داع ــط نيروه ــا) توس ــالم اهللا عليه ــب (س زين

رسيد.
 سرتيپ دوم محمد سليمانى افزود: پيكر عزت اهللا سليمانى مدافع حرم 
حضرت زينب (سالم اهللا عليها) همزمان با تظاهرات استكبارستيز 13 
ــود و پس از اقامه نماز،  ــتان مردم استان تشيع مى ش آبان بر روى دس
ــپرده  ــهيد گرانقدر در زادگاهش «مرغملك» به خاك  س پيكر اين ش
ــليمانى فرمانده تكاور  مى شود.  گفتنى است: كه اين شهيد سردار س
ــتان بود كه در دومين ماموريت  تيپ قمر بنى هاشم (عليه السالم) اس

خود در دفاع از حرم حضرت زينب (سالم اهللا عليها) به شهادت رسيد.

ــارى 46 درصد افزايش  ــدم در چهارمحال و بختي خريد تضمينى گن
يافته است.مدير شركت غله و خدمات بازرگانى چهارمحال و بختيارى 
ــاورزان  ــازاد بر نياز كش ــر 59 هزار تن گندم م ــال افزون ب گفت: امس

خريدارى شد.
ــزار و 155 تومان از  ــت ه ــو گندم به قيم ــرى افزود: هركيل آقاى قنب
كشاورزان خريدارى و 68 ميليارد تومان از مطالبات آنان پرداخت شده 
است.وى گفت: تا پايان مهرماه، طرح خريد گندم مازاد بر نياز كشاورزان 

در 40 مركز ادامه داشت.

امسال 163 هزار تن كاال از استان چهارمحال و بختيارى صادر شد.
ــامل انواع  ــاه اجتماعى گفت: اين كاالها ش ــاون، كار و رف مدير كل تع
سيم آلومينيومى، ورميشل و خوراك ماهيان سردآبى بود كه 500 هزار 

دالر ارزآورى داشته است .
ــتان  ــتان و قرقيزس آقاى جزايرى افزود: اين كاال ها به عراق، تركمنس
صادر شده است.در استان چهارمحال و بختيارى بيش از 4هزار شركت 

تعاونى توليدى در بخش هاى مختلف ثبت شده است.

مراسم وداع مردم چهارمحال و 
بختيارى با شهيد مدافع

 حرم برگزار شد

افزايش خريد تضميني گندم
 در چهارمحال و بختياري

صادرات 163هزار تن كاال از 
چهارمحال و بختياري

ــنى با خود دارد  ــخص و روش  13آبان ماه،يك پيام مش
ــتيزى جوانان  ــتكبار س كه آن پيام «پويايى جنبش اس

ايرانى» است.
ــتيزى  ــتكبار س ــدنى اس ــاه، تاريخ تمام نش ــان م 13آب
ــجويان و دانش آموزانى است كه فرياد آنها ،راهبرد  دانش
مقابله با استكبار و امپرپاليست جهانى را همواره رقم زد.

ــت،  ــتكبار اس ــف مبارزه با اس ــاه، نقطه عط ــان م 13آب
ــمنى با مردم ايران  ــتكبارى كه هيچ گاه دست از دش اس

برنداشته است.
از اين رو همزمان با 13آبان ماه شخصيت هاى و ادارات و 
نهادهاى مختلف چهارمحال و بختيارى اين روز را گرامى 
ــال و بختيارى و  ــتند.نماينده ولى فقيه در چهارمح داش
امام جمعه شهركرد تاكيد كرد: استكبار ستيزى جز مبانى 
ــالم محمد على  ــالمى ايران است.حجت االس انقالب اس
ــتيزى از مبانى اصلى و اساسى  نكونام،افزود:استكبار س
انقالب اسالمى است و انقالب و نظام جمهورى اسالمى از 
اسالم و قرآن نشات گرفته است و اسالم و قرآن كريم نيز 
در آيات فراوان بر استكبارستيزى و ستيزه گرى با دشمن 
تاكيد مى كند. نكونام، تاكيد كرد:اگر استكبارستيزى در 
نظام جمهورى اسالمى كم رنگ و يا تعطيل شود به اين 
معنا است كه ما تابع قرآن و اسالم نيستيم. وى،به سخنان 
و تاكيدات مستمر رهبر معظم انقالب در ارتباط با مساله 
استكبار و استكبارستيزى اشاره كرد و افزود: همان گونه 
ــا امروز بخواهيم  ــم انقالب فرمودند، اگر م كه رهبر معظ
ــتكبار جهانى را به وضوح مشاهده كنيم  مصداق بارز اس
به روشنى بايد بگوييم كه آمريكا در رأس همه مستكبران 

عالم قرار دارد.
ــوده  فرم ــق  افزود:طب ــهركرد  ش ــه  جمع ــام  ام
ــاخته  ــتيزى س مقام معظم رهبرى، گفتمان استكبارس
ــت،  ــالمى و دولت ها نيس و پرداخته نظام جمهورى اس
ــات گرفته از بطن تعاليم عاليه  بلكه استكبارستيزى نش
اسالم است، بنابراين اگر امروز گفتمان استكبارستيزى 
ــور نكنند كه  ــود،برخى ها تص ــرح مى ش در جامعه مط
ــراد و جريانات خاص  ــت اف ــف و يا تقوي ــام تضعي در مق
برآمده ايم، بلكه در مقام بيان گفتمان فرهنگ اسالم در 
ــاله  ــتيم.نكونام،با تاكيد بر اينكه نبايد به مس جامعه هس
ــتيزى رنگ و جالى سياسى داده  ــتكبار و استكبارس اس
ــتيزى سياسى  ــود،تصريح كرد: اگر مساله استكبارس ش
تلقى شود، خدايى نخواسته موجب كم رنگ شدن اسالم 
و حقايق ناب اسالمى در اذهان و در نهايت منجر به انكار 
مبانى اسالم و قرآن مى شود؛ برهمين اساس بايد به اين 
ــاله با نگاه دينى، فرهنگى و ايمانى نگاه شود، چرا كه  مس
مبانى و فرهنگ اسالمى هميشه براى ما اصل و مهم است.

ــتيزى به  ــتان گفت: استكبارس نماينده ولى فقيه در اس
ــده در جامعه  ــتمر و زن ــه مس عنوان يك جريان هميش
ــلمان موظف است در اين  اسالمى مطرح است و هر مس
عرصه تكليف مدارانه وارد شود و به وظيفه خودش عمل 

ــتيزى دست  ــتكبار س كند در غير اين صورت اگر از اس
ــور بدهيم و در اثر  ــازه نفوذ بيگانه را در كش برداريم و اج
ــتكبار، عده اى در دام دشمن قرار بگيرند  همين نفوذ اس
ــتاندار  به طور قطع به عذاب الهى مبتال خواهيم شد.اس
ــتان  چهارمحال و بختيارى نيز در پيامى، آحاد مردم اس
ــتكبارى 13 آبان فراخواند. براى حضور در آيين ضد اس

قاسم سليمانى دشتكى تاكيد كرد:يوم اهللا 13 آبان تجلى 
ــه ى عاشوراى  ــمند حماس پيام تاريخى و مفاهيم ارزش
ــتكبار جهانى و آمريكاى  حسينى است. به گفته وى،اس
جنايتكار فرزند نامشروع جريان هاى طاغوتى و سلطه ى 
اغواگرايانه شياطين هستند.سليمانى افزود:امروز استكبار 
آمريكايى همان فرزند ناخلف يزيد بوده و شناخت يزيد و 
يزيديان زمانه و مقابله با ظلم و ستم آنان وظيفه هر عاشق 
و پيروى مكتب حسينى است.همچنين اداره كل فرهنگ 
ــالمى چهارمحال وبختيارى به مناسبت روز  و ارشاد اس
ــوع فرهنگى و هنرى برگزار مى  13 آبان برنامه هاى متن

كند.
مديركل فرهنگ و ارشاداسالمى چهارمحال و بختيارى، 
ــمى در  ــگاه تجس ــابقات فرهنگى،نمايش برگزارى مس
ــا  ــاب ب ــداء كت ــتان، اه ــرى اس ــاى هن ــرى ه گال
ــوم  ــتيزى،دعوت از عم ــتكبار س ــاى اس ــوع ه موض
ــم ترين ــان ازمه ــى 13آب ــركت درراهپيماي ــت ش جه

ــالمى استان  ــاد اس  برنامه هاى اداره كل فرهنگ و ارش
ــت.جواد كارگران افزود: امسال همزمان  ــده اس اعالم ش
ــون فرهنگى و  ــت از جلوى در 300كان ــده اس مقرر ش

ــا راهپيمايى  ــتان اعضاى اين كانون ه هنرى مساجداس
ــت با موضوع  خود راآغاز كنند.برگزارى بيش از 10نشس
ــاپ و توزيع  ــابقات پيامكى،چ ــتيزى، مس ــتكبار س اس
بروشور13آبان وراه اندازى 3 ايستگاه فرهنگى و صلواتى 
ــير راهپيمايى از ديگر برنامه هايى خواهد بود كه  در مس
ــته به اداره  ــى و هنرى مساجد(وابس كانون هاى فرهنگ
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى چهارمحال وبختيارى )اجرا 
ــالمى چهارمحال و  ــركل تبليغات اس ــد. مدي خواهد ش
بختيارى نيز گفت:جمهورى اسالمى بر پايه مبارزه با ظلم 

و استكبار شكل گرفته است.
حجت االسالم  رحمت اهللا اروجى با اشاره به روز 13 آبان 
و روز مبارزه با استكبار گفت:اكنون جهان به پرچمدارى 
ــتكبار معترف  ــالمى در مبارزه با ظلم و اس جمهورى اس
است.وى افزود: بايد با حفظ انقالبى گرى گوش به فرمان 
واليت فقيه باشيم.اروجى گفت: واژه «استكبار» از مهم 
ــان دادن  ــت و براى نش ترين واژگان كليدى در قرآن اس
ــى رود كه بييش از  ــران به كار م يكى از صفات بارز كاف
ــد عقوبت براى  ــت و اش يكصد بار در قران كريم آمده اس

مستكبرين ذكر شده است.
وى تصريح كرد: اقوام و ملت هايى كه بر خالف دستورات 
خداوند استكبارستيزى را كنار گذاشتند و عافيت طلبى 
ــا بيان اينكه  ــدند.اروجى ب را در پيش گرفتند بيچاره ش
ــارى بر  ــم در پرتو پافش ــرى هرچه داري به فرموده رهب
ــمنان تالش مى كنند كه اين  ــت گفت: دش آرمان هاس

روحيه را از نسل جوان بگيرند.

ــتيزى از روحيه انقالبى  وى با شااره به اينكه استكبار س
ــتكبارى  ــت گفت: مادامى كه آمريكا خوى اس مردم اس
ــتيزى ما ادامه دارد. اروجى، گفت: شعار  دارد استكبار س
ــكا به عنوان يك  مرگ بر امريكا و آتش زدن پرچم آمري
نماد براى مبارزه با سياست استعمارى اين كشور نهادينه 

شده است.
ــالمى چهارمحال  ــوراى هماهنگى تبليغات اس دبير ش
ــينى  وبختيارى گفت: روز 13 آبان ماه، عزت طلبى حس

ملت ايران به دنيا اعالم مى شود.
ــاد آزادگى  ــت: 13 آبان ماه نم ــى، اظهار داش على گرج
ــت.به گفته  ــتكبار جهانى اس ــى در برابر اس و حق طلب
وى،تظاهرات حماسى استكبارستيزى مردم چهارمحال 
ــا  ــتان ب ــه اس ــان در 42 نقط ــارى در روز 13 آب و بختي
ــل جوان با هدف  ــنا كردن نس هدف بصيرت افزايى، آش
ــاركت و همبستگى مردم  استكبارستيزى، افزايش مش
ــالمى برگزار مى شود. در دفاع از آرمان هاى انقالب اس
ــته تبليغات ــاه گذش ــمنان در دو م ــى گفت:دش گرج
ــه اند با اين  ــترده اى عليه مردم ايران به راه انداخت  گس
ــته اى در  ــس از مذاكرات هس ــه ملت ايران پ رويكرد ك
راهپيمايى ها و تظاهرات سياسى عليه آمريكا و اسرائيل 

حاضر نمى شوند.
ــه نقش محورى  ــن روز با س ــزود: تظاهرات اي گرجى اف
ــعار  ــجويان و دانش آموزان برگزار و ش روحانيت، دانش
ــگى «مرگ بر امريكا و مرگ بر اسرائيل» و فرياد  هميش

«هيهات منا الذله»سر داده مى شود.

ابالغ راى
8/287 كالســه پرونده: 94-123 شــماره دادنامه: 94/6/11-410 
مرجع رسيدگى شــعبه 25 شــوراى حل اختالف اصفهان خواهان: 
بنيه خالدى به نشــانى اصفهان، خ شيخ طوسى غربى، كوچه خلدامى 
بن بســت الله پالك 59 وكيل حميدرضا قناعت منش به نشانى شيخ 
صدوق شمالى ابتداى خ كاخ، ساختمان وكال، واحد2. خوانده: اصغر 
سليمانى مجهول المكان 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 خواهان 
بنيه خالدى فرزند غضبان به وكالت حميدرضا قناعت منش مبنى بر 
تقاضاى صدور حكم به تنظيم و انتقال سند رسمى سه دانگ از ملك 
به شــمار ثبتى 14915/9905 بخش 5 حوزه ثبتى اصفهان به شماره 
ثبت 42644 صفحه 431 دفتر 216 امالك اصفهان كه خواهان اذعان 
نموده كه شش دانگ از ملك موصوف را خريدارى و سه دانگ آن را 
به ديگرى واگذار نموده و با ارائه اين دادخواست خواستار انتقال سه 
دانگ ديگر به نام خودش گرديده اســت شــورا با عنايت به استعالم 
ثبتى و اظهارات خواهان و بيع نامه منظومه دعوى مطروحه را ثابت 
تشخيص و به استناد ماده 60 قانون مدنى و ماده 198 آئين دادرسى 
مدنى خوانده را به تنظيم و انتقال سند ملك ياد شده به ميزان سه دانگ 
آن در حق خواهان محكــوم و همچنين حق الوكاله وكيل و 150/000 
ريال هزينه دادرسى در حق خواهان محكوم مى گردد دادنامه صادره 
غيابى و ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين شورا مى باشد و 20 
روز پس از آن قابل اعتراض تجديد نظــر خواهى در محاكم عمومى 
اصفهان را دارد. م الف 20775 قاضى شوراى حل اختالف شعبه 25 

شوراى حل اختالف اصفهان 
ابالغ راى

8/291 شــماره دادنامه: 9409970354700982 شــماره پرونده: 
9409980354700003 شماره بايگانى شــعبه: 940192 خواهان: 
آقاى محمد كريمى به نشانى زندان اصفهان خوانده: خانم زهرا غالمى 
مجهول المكان خواســته: اعســار از پرداخت محكوم به گردشكار: 
دادگاه ختم رســيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى 
مى نمايد. راى دادگاه: در خصوص دعوى خواهان آقاى محمد كريمى 
مفرد فرزند محمد على به طرفيت خوانده خانم زهرا غالمى به خواسته 
صدور حكم به اعسار خواهان از پرداخت محكوم به دادنامه شماره 
9209970354701216 مورخ 1392/9/11 ايــن دادگاه كه متضمن 
محكوميت خواهان به پرداخت ديه به ميزان 3/82/5 درصد ديه كامل 
به انضمام دو ســه هزارم ديه كامل در حق خوانده دعوى مى باشد 
دادگاه نظر به دادخواست تقديمى و استشهاديه پيوست دادخواست و 
اتيان سوگند خواهان در جلسه دادگاه مبنى بر عدم تمكن به پرداخت 
يكجاى ديه مقرر در دادنامه باال و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه 
و عدم ارائه دليل دال بر تــوان خواهان در پرداخت يكجاى محكوم به 
از طرف خوانده و با توجه به اينكه مديــون (خواهان) در عوض دين 
مالى دريافــت يا تحصيل نكــرده و مالئت فعلى يا ســابق او نزد اين 
دادگاه محرز نمى باشــد و خواهان توان پرداخت به نحوه اقساط را 
به لحاظ شغل و توانش دارا مى باشــد بنابراين با پذيرش اعسار وى 
حكم به تقسيط محكوم به مبلغ ماهيانه شش ميليون ريال تا استهالك 
كامل ديه مســتندا به مــواد 3-6-7-11-13 از قانــون نحوه اجراى 
محكوميتهاى مالى مصوب 94 صادر و اعالم مى گردد. راى صادره 
غيابى و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهى در اين دادگاه بوده و پس 

از آن ظرف مدت 20روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر
 استان اصفهان مى باشــد. م الف 20822 رئيس شــعبه 121 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان 
ابالغ راى

8/294 شــماره دادنامه: 9409970350300583 شــماره پرونده: 
9309980350301495 شماره بايگانى شــعبه: 931495 خواهان: 
آقاى محمدترابى فرزند اصغر با وكالت آقاى مهدى رياضيات فرزند 
محمد على به نشــانى اصفهان، چهارراه وحيد، نبش محتشم، مجتمع 
عزيزخانى، ط4، واحد 43. خوانده: آقاى مرتضى نيكبخت نصرآبادى 
فرزند ولى اله به نشانى شهرستان اصفهان خ جابر انصارى خ 5 آذر 
گالرى اتومبيل نيكبخت (مجهول المكان) خواسته ها: 1- استرداد مال 
(منقول) 2- دستور موقت گردشكار: دادگاه پس از بررسى محتويات 
پرونده به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. راى دادگاه: در 
خصوص دادخواست آقاى محمد ترابى فرزند اصغر با وكالت آقاى 
مهدى رياضيات به طرفيت آقاى مرتضى نيكبخت نصرآبادى فرزند 
ولى اله به خواســته الزام خوانده به اســترداد يك دستگاه خودروى 
اسپرتيج به شــماره انتظامى 53-854 د 66 مدل 2013 به رنگ سفيد 
بانضمام پرداخت كليه خسارات دادرسى به شرح دادخواست با توجه 
به محتويات پرونده، تصوير مصدق قرارداد اجاره اتومبيل موصوف 
كه خواهان آن را از تاريــخ 92/11/1 تا 93/11/1 در قبال گرفتن چك 
شماره 130/643706 عهده بانك شــهر به خوانده به عنوان تضمين 
و ماهيانه سى ميليون ريال اجاره داده اســت و از سوى خوانده نيز 
نسبت به آن ايرادى نشده ودفاعى نيز به عمل نيامده است دادگاه ضمن 
احراز اصالت و صحت قرارداد اجاره دعوى خواهان را ثابت دانسته 
و مســتندا به مواد 310و 619 وصدر مــاده 494 قانون مدنى ومواد 
198-515-519 قانون آ. د.م در امور مدنى خوانده را به برگرداندن 
عين مستاجره به شرح فوق در قبال گرفتن چك شماره 130/463706 
عهده بانك شهر به مبلغ يك ميليارد ريال و پرداخت مبلغ يك ميليون 
و چهارصد و نود هــزار و پانصد ريال به عنوان هزينه دادرســى و 
مبلغ يك ميليون و هشــتصد و بيســت هزار ريال بابــت حق الوكاله 
وكيل در حق خواهان محكوم مى نمايد و در خصوص درخواســت 
خواهان مبنى بر صدور دســتور موقت به شرح دادخواست با توجه 
به اينكه صدور دســتور مزبور منوط به پرداخت خسارت احتمالى 
شده كه خواهان پرداخت نكرده است دادگاه به تجويز مفهوم مخالف 
ماده 319 قانــون آ د در امور مدنــى قرار رد درخواســت مزبور را 
صــادر مــى نمايــد راى صــادره در خصــوص محكوميــت
 خوانــده غيابى و ظرف بيســت روز پــس از ابالغ قابــل واخواهى

 در همين دادگاه و ســپس قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان 
اصفهان مى باشد. م الف 20852 رئيس شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان 
ابالغ راى

8/293 شــماره دادنامه: 9409976825300725 شــماره پرونده: 
9409986825300202 شماره بايگانى شــعبه: 940239 خواهان: 
تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت خانم شهزاد احمدى دارانى فرزند 
محمد حسين به نشــانى اصفهان خ توحيد چهارراه پليس ساختمان 
ماكان 3 طبقه ســوم واحد 15. خوانــدگان: 1- آقاى جليل اويســى 
نژاد فرزند عباس 2- آقاى مهدى چاووشــى فرزند حسين 3- آقاى 
غالمرضا ســلطان محمدى فرزند محمد 4- آقاى عصمت بختيارى 
فرزند عباس همگى به نشانى اصفهان، خ امام خمينى، مقابل گز سكه 
ك مشكين پ 28. 5- آقاى يوسف عبدالهى فرزند على اصغر به نشانى 

اصفهان، خ رزمندگان، كوى امام حسن، كوى استاد شهريار پ 108. 
خواسته ها: 1- تامين خواسته 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه 
خســارت تاخير تاديه 4- مطالبه وجه چك راى دادگاه در خصوص 
دعوى تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت خانم شهزاد احمدى دارانى 
به طرفيت آقايان و خانمها 1- عصمت بختيارى فرزند عباس 2- جليل 
اويسى نژاد فرزند عباس 3- غالمرضا ســلطان محمد فرزند محمد 
4- يوســف عبداللهى فرزند على اصغر 5- مهدى چاووشــى فرزند 
حسين به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هشــتاد و هشت ميليون ريال 
بابت يك فقره چك به شــماره 773652 مــورخ 93/12/9 به انضمام 
خسارت هزينه دادرســى و تاخير تاديه به شرح دادخواست تقديمى 
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه دادخواســت تقديمى 
و رونوشــت مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت صادره از بانك 
محال عليه و نظر به اينكه خواندگان با وصف ابالغ قانونى در جلسه 
دادرسى حاضر نشده و در برابر دعوى خواهان ايراد يا دفاعى به عمل 
نياورده اند و با توجه به بقاء اصول اسناد در يد خواهان كه حكايت از 
اشتغال ذمه خواندگان 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 مــاده 2 قانون اصالحى 
صدور چك و استفســاريه مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم بر 
محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ هشتاد و هشت ميليون

 ريــال بابــت اصــل خواســته بانضمــام خســارت تاخيــر تاديه 
و ارزش واقعــى چك بر مبنــاى نرخ تــورم از تاريخ چــك تا زمان

بانــك مركــزى  اعالمــى  اســاس شــاخص  بــر   وصــول 
جمهورى اســالمى كه پس از محاســبه از طريق اجراى احكام مدنى 
وصول خواهــد گرديــد و پرداخت كليه خســارات دادرســى وفق 
مقــررات در حق خواهــان صادر و اعــالم مى نمايــد. راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر 
مركز استان اصفهان اســت. م الف20854 رئيس شــعبه 31 دادگاه 

عمومى حقوقى اصفهان
ابالغ راى

8/292 شــماره دادنامه: 9409970352501139 شــماره پرونده: 
9309980352501126 شماره بايگانى شعبه: 931285 خواهان: ستاد 
اجرايى حضرت امام به نشانى اصفهان خ حكيم نظامى خ حسين آباد 
پ 40. خواندگان: 1- آقاى رسول رحمانى فرزند على با وكالت آقاى 
عليرضا حمزه فرزند ناصر به نشانى اصفهان، بلوار وحيد مابين پل 
وحيد و چهارراه باغ درياچه مجتمع تجارى خدماتى امين طبقه 1 واحد 
3. 2- خانم صفيه صفدرى سيگارودى مجهول المكان 3- آقاى مهدى 
سليمانى به نشانى خ امام خمينى، نرســيده به گز سكه، مقابل تقاطع 
دوم، اتوگالرى 2000. 4- دادســتان محترم استان اصفهان خواسته 
اعتراض ثالث اصلى گردشــكار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
راى دادگاه: ســتاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) با مديريت آقاى 
حسين تحقيقى و به نمايندگى آقايان رضا ســلطانى و محمد غفارى 
فارســانى در مورخ 93/8/07 دادخواستى را به عنوان معترض ثالث 
به طرفيت 1- آقاى رســول رحمانــى فرزند علــى و 2- خانم صفيه 
صدرى ســيگارودى كه مجهول المكان اعالم شده و اوقات دادرسى 
از طريق نشــر آگهى به وى ابالغ شــده اســت. 3- مهدى ســليمانى 
4- دادســتان محترم اصفهان به خواســته نقض دادنامه شماره 14 
مورخه 1385/1/19 صادره در پرونده به كالسه 1303-84 شعبه 25 

دادگاه عمومى حقوقى اصفهان و ابطال سند انتقال اجرايى به شماره 
6566 و نيز صدور ســند مالكيت پالك ثبتى شماره 5227 بنام ستاد 
اجرايى تقديم نموده است دادگاه با مالحظه شرح دادخواست تقديمى 
و اوراق پيوســت آن و مفاد اظهارات طرفين و لوايح تقديمى آنان به 
دادگاه و مداقه در محتويات پرونده اوليه به كالسه 1304-84 و نظر 
به آنكه حكم بدوى بر انتقال سند از طرف خانم صفيه سيگارودى به 
آقاى رســول رحمانى بر اساس قرار داد دســت نوشته عادى و يك 
برگ صلح نامه از طرف مالك آن مرحــوم آقاى مهدى ناصرى زاده 
اصفهانى متوفى 1383/8/8 صورت گرفته كه منشــا اين انتقال يعنى 
صلح نامه ادعايى مورد انكار و ترديد خواهان واقع شده و على رغم 
ادعاى جعل و ضرورت مالحظه اصل سند خواندگان از ارائه آن اظهار 
عجز نموده اند بر اساس اسناد رسمى مربوط به ثبت احوال و ثبت نكاح 
در مورخ 82/2/23 عقد نكاح رسمى بين مرحوم مهدى ناصرى زاده و 
خانم صفيه سيگارودى طى شماره 4168 دفتر 15 ثبت ازدواج اصفهان 
رخ داده اســت و قبل از آن ازدواج دائمى بين آنان نبوده تا طبق آنچه 
در صلح نامه ادعايى مورخ 1381/6/15 بيان شــده كه يك باب منزل 
به تماميت آن بابت طلب مهريه از طرف زوج به زوجه واگذار و صلح 
گردد و قبل از عقد نكاح رسمى فوق اگر رابطه زوجيت بين طرفين بوده 
است به صورت صيغه نكاح موقت بوده و مهرى معين و معلوم نبوده 
و اساسًا در سند صلح، معوض معين نشده و على رغم لزوم قانونى در 
صلح ملك داراى شماره ثبت و سند رسمى بر ثبت آن هيچ گونه اقدامى 
از طرف متصالحين صورت نگرفته اســت از طرفــى وكيل خوانده 
رديف اول طى اليحه 1337-94/5/31 ادعاى وجود وصيت نامه اى 
از مرحوم مهدى ناصرى زاده و ارائه يك برگ تصوير مصدق آن را 
نموده كه مفاد آن با صلح مذكور تفاوت اساسى دارد على رغم آنكه 
هر دو داراى تاريخ واحد است در وصيت نامه عادى ارائه شده ملك 
مورد نزاع براى بعد مرگ مالك واگذار شده و نحوه واگذارى هم معين 
نشده است صرفنظر از آنكه اسناد مذكور هيچ يك به امضاى مرحوم 
مهدى ناصرى زاده اصفهانى كه داراى ســواد و امضاء بوده اســت 
نرسيده است و پاراگراف آخر وصيت نامه حكايت نموده كه موصى 
بعد از 24 سال خانم صفيه سيگارودى را به عقد رسمى خود در آورده 
است در حالى كه تاريخ اين وصيت 1381/6/15 اعالم شده و طبق سند 
رسمى نكاحيه تاريخ عقد و ثبت نكاح دائم 1382/2/23 بوده است نظر 
به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن دعوى معترض ثالث مستندا به 
مواد 417 الى 425 قانون آيين دادرســى مدنى با ذى نفع و ذى سمت 
دانستن خواهان با فرض عدم صحت انتقال ملك مزبور به طريقه اعالم 
شده حكم به نقض دادنامه شــماره 14-85/1/19 و ابطال سند انتقال 
اجرايى مربوطه به شماره 6566 صادر و اعالم مى نمايد لكن در مورد 
دعوى انتقال سند به نام خواهان چون رسيدگى به اين موضوع فرع 
احراز و قطعيت انتقال سند اجرايى مذكور است در حال حاضر قابليت 
رسيدگى نداشته و مســتندا به ماده دوم قانون آيين دادرسى مدنى 
قرار عدم اســتماع دعوى مذكور صادر و اعالم مى گردد خواندگان 
مكلف بــه پرداخت هزينه دادرســى ابطــال تمبر بر اســاس تعرفه
 و از ماخذ تقويم يعنى 51 ميليون ريال مى باشند راى صادره نسبت 
به خوانده رديف دوم غيابى و ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در اين دادگاه و ســپس نسبت به وى و سايرين ظرف 
مهلت بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان 
اصفهان مى باشــد. م الف 20821 رئيس شــعبه 25 دادگاه عمومى 

حقوقى اصفهان 

13آبـان؛ 

پويايى جنبش

 استكبار ستيزى جـوانان
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ابالغ وقت رسيدگى
8/322 شــماره ابالغيــه: 9410103622603750 شــماره پرونــده: 
9409983623100623 شماره بايگانى : 940768 خواهان نادر پرويزى 
دادخواستى به طرفيت خوانده سيد حسن موســوى به خواسته تامين 
خواسته و مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت دادرسى و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اردستان نموده كه جهت 
رسيدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
اردستان واقع در اردســتان ارجاع و به كالسه 9409983623100623 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1394/10/14 و ساعت 11/30 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت

 و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
م الف 793 شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگســترى شهرستان 

اردستان 
حصر وراثت

8/295 خانم زهرا ترابى داراى شناسنامه شماره 85  به شرح دادخواست 
به كالسة 207/94  شــعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف تيران از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده 
كه شــادروان غالمحسين ترابى آشجردى بشناســنامه 229 در تاريخ 
1384/01/20 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت بــه:1- احمد ترابى اشــجردى ش.ش 214. 
2- حميد ترابى ش.ش 135 به عنوان فرزنــدان ذكور متوفى 3- صغرا 
ترابى آشــجردى ش.ش 2418. 4- طيبه ترابى ش.ش 17. 5- مهرانگيز 
ترابى ش.ش 165 . 6- زهرا ترابى ش.ش 85 . 7- مهناز ترابى اشجردى 
ش.ش 136. 8- شهناز ترابى آشجردى ش.ش 215. به عنوان فرزندان 
اناث متوفــى 9- نوريجان دادخواه تهرانى ش.ش 81 به عنوان همســر 
متوفى و به غير از نامبردگان متوفى ورثــه ديگرى ندارد. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهى 
صادر خواهد شــد. م الف 285 رئيس شــعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف تيران  
اجراييه

شــماره   9410420361700332 اجراييــه:  شــماره   8 /296
پرونده:9309980361701339 شماره بايگانى شعبه:931358  بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره9410090361702646  
و شــماره دادنامه غيابــى مربوطــه9409970361700620 محكوم 
عليه محبوبه غفاريان فرزند ســيف اله مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلــغ (310/000/000) ريال بابت اصل خواســته ( وجه چك 
شــماره 617170-92/4/12) و نيز مبلغ (18/871/000 ريال) به عنوان 
خسارات دادرسى شــامل هزينه هاى دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و خســارت تاخير تاديه از زمان سررسيد لغايت هنگام پرداخت 
بر اساس شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان مهدى 
تباشيرى به نشانى اصفهان، سه راه ســيمين، جنب پمپ بنزين، مجتمع 
آرش، طبقه چهارم واحد 402 به وكالت فرزانــه طباطبايى فخار فرزند 
سيد محمد جواد به نشانى اصفهان، ســه راه سيمين، جنب پمپ بنزين، 

مجتمع آرش، طبقه چهارم واحد 402  و نيز پرداخت حق االجراى دولتى 
به مبلغ (15/500/000) ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف 
است ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيــه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى 
ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف ســه ســال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ايد ليكن براى فــرار در پرداخت اموال خــود را معرفى نكنيد يا صورت 
خالف واقــع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قســمتى از 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام 
مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى 
مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى

 مصوب 10آبان 1377 توجــه نمائيد.م الف:21397 شــعبه 28 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

اجراييه
شــماره   9410420351200258 اجراييــه:  شــماره   8 /297
پرونــده:9309980351201031 و 9309980351201262 شــماره 
بايگانى شــعبه:931076 و 931341  بموجب درخواســت اجراي حكم 
مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9409970351200585 
محكوم عليهما 1- درســا ورشــاوى فرزند غالمعلى مجهــول المكان 
2- درنا ورشــاوى فرزند غالمعلى مجهول المكان محكوم اند به انتقال 
شــش دانگ پالك ثبتــى 6826 فرعــى از 2267 و 2187 اصلى بخش 6 
ثبت اصفهان موصوف به خواهانها (هر يك ســه دانگ) به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت جمعا 4/400/000 ريال به عنوان خسارت دادرسى 
در حق خواهانها (بالسويه) 1- بهرام مدنى فرزند على به نشانى اصفهان 
بهارستان خ فرشته مجتمع مسكونى فرشــته بلوك نسترن طبقه 3 دى 
3 به وكالت جعفرقلى كثيرى فرزند مرادعلى به نشــانى خيابان نيكبخت 
شرقى بن بست سام ميرزا (شماره 9) پالك 227 ساختمان پارسا طبقه 
اول ضلع غربى. 2- اقدس شاهرخى رمضانى فرزند جعفر قلى به نشانى 
اصفهان بهارستان خ فرشته مجتمع مســكونى فرشته بلوك نسترن ط 
3 دى 3 به وكالت رضوان ژوليده فرزند غالمحســين به نشانى خيابان 
نيكبخت شرقى بن بست سام ميرزا (شــماره 9) ساختمان پارسا طبقه 
اول ضلع غربــى پــالك 227 . 3- جعفرقلى كثيرى فرزنــد مرادعلى به 
نشانى خيابان نيكبخت شــرقى بن بست سام ميرزا (شــماره 9) پالك 
227، ساختمان پارسا طبقه اول ضلع غربى  و نيم عشر اجرايى به مبلغ 
2500000 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ 
ابالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه 
اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را 
قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جميع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم 
نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه 
قادر به اجراى حكــم و پرداخت محكوم به بوده ايــد ليكن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود 
بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد 

باال كه قســمتى از ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى
 احــكام مدنــى و قانون آئيــن دادرســى مدنــى مصــوب 79/1/21 
و همچنيــن مفــاد قانــون نحــوه اجــراى محكوميت هــاى مالــى

 مصوب 10آبان 1377 توجــه نمائيد.م الف:21400 شــعبه 12 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

اجراييه
شــماره   9410420351200259 اجراييــه:  شــماره   8 /298
پرونــده:9309980351201129 شــماره بايگانــى شــعبه:931181  
بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه9409970351200503 محكوم عليه داود حســين پور فرزند 
قلندر مجهول المكان محكوم اســت به فك پالك خودرو شــماره 452 
ط 84 ايران 13 از پژو 405 جى ال آى مدل84 رنگ ســرمه اى شــماره 
موتور 124844057310 شماره شاســى 17202192 در حق خواهان 
احمد روناســى فرزند محمد ابراهيم به نشــانى اصفهان خ باغ درياچه 
كوچه كريميان مجتمع ارغــوان واحد 4 پالك 1 و نيم عشــر اجرايى به 
مبلغ 500000 ريال در حــق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت 
ازتاريخ ابــالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظــرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيــه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى 
ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف ســه ســال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ايد ليكن براى فــرار در پرداخت اموال خــود را معرفى نكنيد يا صورت 
خالف واقــع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قســمتى از 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام 
مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى 
مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى 
مصوب 10آبــان 1377 توجــه نمائيد.م الف:21402 شــعبه 12 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه

شــماره   9410420351200270 اجراييــه:  شــماره   8 /299
پرونــده:9309980351201188 شــماره بايگانــى شــعبه:931242  
بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه9409970351200381 محكوم عليهــم 1- مجيد لقايى فرزند 
منصور مجهول المكان 2- ابراهيم ابرقويى فرزند على مجهول المكان 3- 
مجيد فالحتى فرزند عباس مجهول المكان 4- على ابرقويى فرزند حسن 
مجهول المكان محكوم اند به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 96/800/000 
ريال بابت اصل خواســته و پرداخت روزانه 100/778 ريال از مورخه 
92/9/23 كه محاسبه آن در زمان وصول اصل محكوم به با اجراى احكام 
است بابت خســارت تاخير تاديه و پرداخت مبلغ سه ميليون و هفتصد 
و بيست و ســه هزار ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت حق الوكاله 
وكيل وفق تعرفيه هاى مصوب به مبلغ 4000000 ريال در حق خواهان 
موسسه مالى و اعتبارى عســگريه به مديريت عاملى سيد امين جوادى 
به نشانى خ شيخ صدوق شمالى روبروى سه راهى شيخ مفيد به وكالت 
ياسر شــيروانى زاده آرانى فرزند على محمد به نشانى خ شيخ صدوق 
شمالى روبروى سه راهيى شيخ مفيد موسسه مالى و اعتبارى عسگريه 
طبقه 4 دفتر منطقه 4 و نيم عشر اجرايى به مبلغ 4840000 ريال در حق 

صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت ازتاريخ ابالغ اجرائيه:1- پس 
از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا گذارد.2-ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صــورت جميع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراى حكم 
و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براى فــرار در پرداخت اموال خود 
را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقــع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از 
ماده 34 اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون 
آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميت هاى مالى مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:21403 

شعبه 12 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
اجراييه

شــماره   9410420351200269 اجراييــه:  شــماره   8 /300
پرونــده:9309980351201187 شــماره بايگانــى شــعبه:931241  
بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه 
مربوطه9409970351200380محكوم عليهم 1- ســيد جعفر محمدى 
فرزند رضا مجهول المكان 2- محد حسين طيبى فرزند ولى اله مجهول 
المكان 3- رسول تك فرزند حســن مجهول المكان 4- الهه طيبى فرزند 
ولى اله مجهول المكان 5- اكبر خســروى فرزند حسن مجهول المكان 
6- سيد رسول نيلى فرزند مهدى مجهول المكان محكوم اند به صورت 
تضامنى به پرداخت مبلــغ 98/784/000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت روزانه 92018 ريال از مورخــه 91/2/23 تا زمان وصول كه 
اجراى احكام دادگاه محاسبه خواهد نمود و پرداخت مبلغ 5/175/000 
ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت حق الوكاله وكيل 5100000 ريال 
در حق خواهان موسسه مالى و اعتبارى عسگريه به مديريت عاملى به 
سيد امين جوادى به نشانى خ شــيخ صدوق شمالى روبروى سه راهى 
شيخ مفيد به وكالت ياســر شــيروانى زاده آرانى فرزند على محمد به 
نشانى خ شيخ صدوق شمالى روبروى ســه راهى شيخ مفيد ساختمان 
موسسه مالى و اعتراى عسگريه طبقه 4 دفتر منطقه 4  و نيم عشر اجرايى 
به مبلغ 4939200 ريال در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است 
ازتاريخ ابــالغ اجرائيه:1- پس از ابالغ اجرائيه ظــرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع اجرا گذارد.2-ترتيبى براى پرداخــت محكوم به بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد و در 
صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيــه نداند بايد ظرف مهلت 
ده روز صورت جميع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى 
ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف ســه ســال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ايد ليكن براى فــرار در پرداخت اموال خــود را معرفى نكنيد يا صورت 
خالف واقــع از دارايى خود بدهيد بنحوى كه اجراى تمام يا قســمتى از 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم 
خواهيد شد.4-عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 اجراى احكام 
مدنى ميباشد به قانون اجراى احكام مدنى و قانون آئين دادرسى مدنى 
مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائيد.م الف:21404شعبه 12 دادگاه عمومى 

حقوقى شهرستان اصفهان 

خبر

پژوهشگران دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى سارى در طرحى 
ــركت صنايع غذايى، اقدام به توليد آزمايشگاهى  مشترك با يك ش
ــول ها در  ــول هاى حاوى روغن امگا-3 كردند. اين نانوكپس نانوكپس
صورت توليد انبوه مى توانند در جيره  غذايى مورد استفاده قرار گرفته 

و سبب افزايش سطح سالمت افراد مصرف كننده شوند.
اسيدهاى چرب غيراشباع نظير امگا-3، زمانى كه به طور منظم و در 
غلظت مناسب مصرف شوند، داراى مزاياى فراوانى بوده و تأثير مثبتى 
بر سالمت انسان دارند. متأسفانه بدن انسان قادر به سنتز اين اسيد هاى 
چرب غيراشباع نيست. اين موضوع سبب شده تا اين دسته از مواد به 

عنوان بخشى ضرورى از جيره  غذايى مد نظر قرار گيرند.
ــباع امگا-3  ــيدهاى چرب غيراش يكى از راه هاى افزايش مصرف اس
ــوله شده  در رژيم غذايى مصرف كنندگان، توليد روغن ماهى كپس
و افزودن آن به مواد غذايى است. حال چنانچه اين محصول به شكل 
ــبب افزايش ارزش غذايى ماده  مصرفى  ــود، س نانوكپسول توليد ش
مى شود.به گفته  رحيمه اصفهانى، از محققان اين طرح، هدف اين كار 
ــده حاوى امگا-3 بوده است. براى اين  توليد پودرهاى نانوكپسوله ش
منظور تالش شده تا از ژالتين ماهى و صمغ عربى به عنوان مواد ديواره 
ــده  امگا-3 در مقياس  ــده و در نهايت پودر نانوكپسول ش استفاده ش
ــور ما از نظر دارا  ــود.وى در ادامه افزود:«كش ــگاهى توليد ش آزمايش
بودن ذخاير شيالتى غنى بوده و پتانسيل بااليى در توليد محصوالت 
جانبى (مانند روغن ماهى، ژالتين ماهى و...) از حجم بزرگ ضايعات 
بهره بردارى نشده از آبزيان دارد. در نتيجه مى توان از اين ضايعات در 
ــك داراى ارزش افزوده و به عنوان منبعى  قالب فرآورده هاى بيولوژي
براى توليد روغن ماهى و اسيد چرب ماهى استفاده كرد».براى توليد 
نانوكپسول هاى امگا-3 از روش كواسرواسيون تركيبى استفاده شده 
ــاده و كم هزينه براى توليد سامانه هاى  ــى س است. اين روش، روش
ــت. همچنين ژالتين ماهى و صمغ عربى به  ــاختار اس ميكرو/ نانوس
ــدند. اين تركيب هاى  ــول ها انتخاب ش ــواد ديواره  نانوكپس عنوان م
پروتئين-پلى ساكاريدى، به علت حالليت باال در آب و حفاظت از مواد 
كپسوله شده، داراى مزاياى بيشترى نسبت به كپسول هاى ليپيدى 
هستند.به گفته  اين محقق، با انجام آزمايش هاى تكميلى و دستيابى 
به توليد انبوه، مى توان محصولى نوين از روغن ماهى توليد و از آن در 
صنايع غذايى و دارويى كشور استفاده كرد. اين امر عالوه بر كمك به 
بهبود سطح سالمت جامعه، منجر به ايجاد ارزش افزوده  باال به دليل 
ــور واردات محصوالت خارجى خواهد  جلوگيرى از خروج ارز به منظ
ــتفاده از نانوريزپوشانى مى توان توليد  شد.وى در پايان افزود: «با اس
ــيارى از محصوالتى كه از نظر فناورى توليد غيرممكن هستند را  بس
عملى كرد. نانوريزپوشانى همچنين در صنايع دارويى و مكمل هاى 
غذايى به منظور تحويل هدفمند دارو، ايجاد حداقل سميت، افزايش 
توزيع زيستى و جذب سلولى باالتر برخى از داروها و مواد غذايى نيز 

استفاده مى شوند».

 

ــاخت دارويى با نانوذرات  يك محقق ايرانى موفق به س
ــد كه  ــتى آكنه ش ــراى درمان بيمارى پوس ليپيدى ب

ــا  ــار ندارد.حميدرض ــراى بيم ــى ب ــه عوارض هيچگون
ــاخت  ــى و مجرى طرح س ــدرى، متخصص داروي كلي
ــى به عنوان  ــپيرونوالكتون» گفت: داروي ــوژل اس «نان
«آنتى آندروژن» كه به صورت قرص «آلداكتون» توسط 
ــتفاده مى شود، عوارض  بيماران مبتال به آكنه مبتال اس
ــه دوره زمانى مصرف اين  ــا بيان اينك زيادى دارد.وى ب
ــت: بيمارانى كه از اين  ــش ماه است، اظهار داش دارو ش
ــه هايى همچون  ــد دچار عارض ــتفاده مى كنن دارو اس
ــوند و احتمال ابتال به  ــرگيجه و تهوع مى ش سردرد، س

ــتان در آنها افزايش مى يابد.كليدرى اظهار  سرطان پس
داشت: به همين دليل به فكر افتاديم تا ماده موثره اوليه 
ــپيرونوالكتون» را در نانوذرات ليپيدى بارگذارى  «اس
كنيم و به شكل ژل در بياوريم تا به صورت قرص مصرف 
ــته باشد. ــود و در نهايت عوارضى براى بيمار نداش نش

ــه آكنه خفيف تا  ــاره به اينكه بيماران مبتال ب وى با اش
ــتفاده كنند، اظهار  ــط از اين دارو مى توانند اس متوس
داشت: نتايج نشان مى دهد با استفاده از اين دارو بيشتر 
ــود و ديگر  از 60 درصد بهبودى در بيماران ديده مى ش

الزم نيست اين دارو را به صورت قرص مصرف كنند.به 
گفته كليدرى، همچنين استفاده از اين داروى جديد به 
صورت موضعى، عوارضى در بيماران به وجود نمى آورد 
چرا كه بيش از 85 درصد مواد اين نانو دارو از آب است 
و خشكى پوست بيمار را به دنبال نخواهد داشت.وى با 
ــاخته  بيان اينكه در حال حاضر نمونه اوليه اين دارو س
شده است، گفت: اكنون اين تركيب جديد «آلداكتون» 
را ثبت اختراع كرده ايم و قرار است تا يك سال ديگر به 

ثبت بين المللى برسد.

توليد نانوكپسول هاى حاوى پودر امگا-3 
با گسترش روز افزون علم رباتيك در ايران، پاى ربات ها به توسط محققان ايرانى

مزارع كشاورزى نيز باز شده و كشاورزان مى توانند با استفاده 
از ربات هاى هوشمند به مديريت موثرتر و بهتر باغ ها و مزارع 

خود بپردازند.
مخترعان جوان ايرانى به تازگى موفق به طراحى و ساخت 
ربات دستيار كشاورز به منظور مديريت كودپاشى نيتروژن 
ــاورز  ــتيار كش ــاى هيدروپونيك و ربات دس در گلخانه ه
ــدند.ربات  ــول كيوى ش ــن ميزان محص به منظور تخمي
ــاورز كه براى مديريت كودپاشى نيتروژن در  دستيار كش
ــاورزان  ــده، به كش ــه هاى هيدروپونيك طراحى ش گلخان
ــق زمان كوددهى  ــد كه با تعيين دقي اين امكان را مى ده
ــه بازار  ــالم ترى روان ــود، محصوالت س و مصرف بهينه ك
ــمند  ــه ضرورت مديريت هوش ــرع اين ربات ب كنند.مخت
كودهاى مصرفى در مزارع و گلخانه ها براى كاهش آلودگى 
ــت: در حال حاضر  ــاره كرد و گف ــت اش منابع محيط زيس
كشاورزان، فرآيند كودپاشى مخصوصا براى كودهاى ازته 
ــخص در مزرعه پياده  ــق يك برنامه زمانى مش و اوره را طب
ــود آمده و  ــرايطى كه به وج ــا توجه به ش مى كنند ولى ب
ــاورزى، با كاهش مصرف  تجمع نيترات در محصوالت كش
ــاورزى ارگانيك ــبزى و ميوه ها، به كش كود نيترات در س

 نزديك تر خواهيم شد.كيوان آصف پور وكيليان كه به همراه 
ــاح، به اختراع اين ربات دستيار كشاورزى  دكتر جعفر مس
مبادرت كرده است، افزود:  از يك سو، تجمع زياد نيترات در 
ــاورزى براى تمام افراد به ويژه آنها كه رژيم  محصوالت كش
ــت و از سوى ديگر،  ــيار زيان آور اس گياهخوارى دارند، بس
ــيميايى، كشاورزان بعضا بدون  به دليل ارزانى كودهاى ش
مالحظات الزم از اين كودها به ميزان زياد استفاده مى كنند.

وى هدف اصلى از ساخت اين ربات كشاورزى را دستيابى به 
محصول سالم و ارگانيك عنوان كرد و گفت: همين مساله به 
ما اين ايده را داد كه زمان دقيق كوددهى نيتروژن با توجه 
ــاورزى موجود در ايران مثل  به واريته هاى (رقم هاى) كش
گوجه فرنگى و خيار را براساس وضعيت مورفولوژى (ريخت 

شناسى) گياه استخراج كنيم.

ــال خطاى  ــرد: از آنجا كه احتم ــان ك آصف پور خاطرنش
كشاورزان در تعيين زمان دقيق كوددهى زياد است در طرح 
خود از يك ربات مجهز به سيستم ماشين بينايى استفاده 
كرديم كه با استخراج خصوصيات بافتى تصاوير بتواند زمان 
دقيق كوددهى را براى كشاورز مشخص كند.وى ادامه داد: 
اين ربات با حركت در بين رديف هاى كشت گياه در محيط 
گلخانه، از گياهان عكس گرفته و تصاوير را به صورت زنده و 
لحظه اى تحليل مى كند و با استفاده از نتايج به دست آمده، 
وضعيت كلى رشد گياهان را بر اساس تحليل خصوصيات 

بافت رنگ برگ آنها تعيين مى كند.
ــى اين ربات، با  به گفته اين مخترع جوان، در بخش ارزياب
ــتفاده از تحليل خصوصيات بافتى رنگ برگ و مقايسه  اس
ــده از گياهان با تيمارهاى مختلف،  آن با مدل هاى ثبت ش
ــور كاهش مصرف  ــى نيتروژن به منظ زمان دقيق كودده
ــود. استفاده از  ــتخراج مى ش كود به ازاى هر بوته گياه اس
ــزان 15 درصد در  اين ربات، مصرف كود نيتروژن را به مي
گلخانه ها كاهش مى دهد كه در مقياس هاى وسيع، حجم 
قابل مالحظه اى خواهد شد.آصف پور درصدد است در پايان 
نامه دوره دكترى خود، فناورى اين ربات را ارتقا دهد به گونه 
ــتى و افزودن آن به ربات،  اى كه با طراحى يك حسگر زيس
امكان اندازه گيرى دقيق تجمع نيترات در گلخانه فراهم شود 
ــاورزان بتوانند با بكارگيرى آن ميزان استفاده از كود  و كش

نيترات براى محصوالت گلخانه اى را كنترل كنند. 
ربات دستيار كشاورز كه ميزان محصول كيوى 

را تخمين مى زند
به طور كلى، هنگامى كه كشاورز در مرحله قبل از برداشت، 
اطالعات كاملى از ميزان محصول خود داشته باشد مى تواند 
براى در اختيار گرفتن نيروى انسانى كافى و ادوات برداشت 
مناسب، انباردارى و حمل و نقل محصول از آن استفاده كند.
پاسخگويى به اين نياز، دستمايه طراحى و ساخت يك ربات 
ــگاه  ــاورزى پرديس ابوريحان دانش ديگر در گروه فنى كش
ــتم ماشين بينايى ميزان  تهران شد كه با استفاده از سيس

محصول كيوى را در باغ هاى كشاورزى تخمين مى زند.

آصف پور درباره عملكرد اين ربات دستيار كشاورزى توضيح 
ــاخت يك حامل شنى دار مجهز به  داد: اين طرح شامل س
ــين بينايى، طراحى يك سيستم كنترلى براى  سامانه ماش
حركت ربات در باغ كيوى و طراحى يك الگوريتم پردازش 
ــاى كيوى در  ــمارش تعداد ميوه ه ــه براى ش تصوير بهين
تصوير است. وى افزود: اين ربات در بين رديف هاى كشت 
كيوى حركت كرده و با تصويرى كه از زير درخت ثبت مى 
كند تعداد ميوه ها را مى شمارد و با توجه به مشخص بودن 
وزن تقريبى هر عدد ميوه كيوى، ربات با ضرب كردن تعداد

 ميوه ها مى تواند ميزان محصول موجود در باغ را تخمين 
بزند. اين پژوهشگر جوان يادآور شد: در ساخت اين ربات، 
ــى تصاوير  ــتخراج خصوصيات بافت ــرد الگوريتم اس عملك
ــتگى) براى تخمين  ــت، همگونى، همبس (انرژى، كنتراس
ــرار گرفته و به  ــر مورد ارزيابى ق محصول كيوى در تصاوي
ــت آمده، از  ــاى به دس ــينى داده ه منظور يادگيرى ماش
روش شبكه هاى عصبى مصنوعى استفاده شده است. وى 
خاطرنشان كرد: كاربرد ديگر اين ربات، كمك به استخراج 
نقشه محصول است به اين معنى كه كشاورز بداند در كدام 

قسمت مزرعه، محصول بيشترى و در كجا محصول كمترى 
وجود دارد تا براى مديريت بهتر مزرعه در زمينه هاى مختلف 
ــى درختان از اين اطالعات  ــم پاش همچون كوددهى يا س
استفاده كند.به گفته آصف پور، دقت اين ربات در تخمين 
ميزان محصوالت بر اساس معمارى شبكه عصبى 1-13-4 
در حدود 89 درصد به دست آمده است. نمونه خارجى اين 
دستگاه اكنون در بسيارى از ايالت هاى آمريكا براى محصول 
ــتفاده مى شود كه البته  مركبات و به ويژه ميوه پرتقال اس
ــف پور در توضيح اين  تفاوت هايى با نمونه ايرانى دارد.آص
ــمت وانت نصب مى  تفاوت ها گفت: ربات آمريكايى در قس
شود و با حركت وانت در ميان درخت ها كار شمارش ميوه ها 
را انجام مى دهد اما در روش ما نيازى به حضور كشاورز براى 
محاسبه محصول نيست و مى توان يك مسير حركت براى 
دستگاه مشخص كرد و ربات به صورت خودكار، اين مسير 
ــند با ايجاد تغييراتى  را مى پيمايد.محققان طرح در تالش
ــمارش ديگر محصوالت  ــات، قابليت ش مختصر در اين رب
كشاورزى را در آينده نزديك از طريق آن فراهم كنند و به 

صورت دستگاه چندكاره دراختيار كشاورزان قرار دهند.

ربات هاى  هوشمند ايرانى در خدمت كشاورزان

بدون عوارض براى بيمار؛
داروى نانويى درمان آكنه 

ساخته شد
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رییس اداره آم��وزش و پرورش نجف آب��اد گفت: 200 میلی��ون ریال جهت 
تهیه جوایز دانش آم��وزان فعال در امر اقامه نماز تمامی مدارس شهرس��تان، 
اختصاص پیدا کرده اس��ت.مهدی ابراهیم، اظهار داشت: با توجه به همکاری 
خوب ستاد اقامه نماز جهت اعزام روحانیون جوان و متعهد به مدارس، وجود 
پیش��ینه مذهبی قوی در بین خانواده ها و تالش خوب تمامی بدنه آموزش و 
پرورش، در حال حاضر شهرس��تان نجف آباد به عنوان یکی از الگوهای موفق 
اس��تان در زمینه اقامه نماز جماعت مدارس مطرح ش��ده است.وی در بخش 
 دیگری از س��خنان خود ضمن تش��ریح رون��د برگزاری انتخابات ش��وراهای 
 دانش آم��وزی م��دارس نج��ف آب��اد و تاکی��د بر اهمی��ت فعالی��ت چنین 
مجموعه هایی بی��ان کرد: در بازدید اخی��ری که ابوتراب��ی، نماینده مردم در 
مجلس شورای اس��المی  از برخی پروژه های آموزشی داشت، ضمن تقدیر از 
تالش های صورت گرفته توسط خیرین، مدیران آموزش و پرورش و اداره کل 
نوسازی مدارس استان بر رفع هر چه س��ریع تر محرومیت های آموزشی در 
نقاطی مانند فاز س��ه و چهار آزادگان، امیرآباد، غرب و جنوب عربی یزدانشهر 
 و برخی نقاط مرکزی نجف آباد تأکید ش��د.اعالم خبر افتتاح رسمی مدرسه 
خیر س��از مرحوم صرام آزادگان دیگر مطلبی بود که مدیر آموزش و پرورش 
نجف آباد با بیان آن تصریح کرد: در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش 
شهرستان که با حضور مدیران ارشد شهر و مسووالن مربوطه برگزار شد مواردی 
همچون ثبت نام اتباع خارجی و بررس��ی مشکالت مربوطه، وضعیت ثبت نام 
در مراکز پیش دبستانی تحت نظارت بهزیس��تی و بررسی دستورالعمل های 
 مربوطه به همراه نحوه برگزاری هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز مورد

 بحث و بررسی قرار گفت.

رییس دانشگاه پیام نور کاشان گفت: سه رشته مهندسی معماری، حقوق و 
روانشناسی بیش ترین متقاضی در رش��ته های بدون آزمون این دانشگاه را 
به خود اختصاص داده است. عباس��علی فراهتی، اظهار کرد: آخرین فرصت 
ثبت نام دوره های بدون آزمون دانش��گاه پیام نور کاشان تا 13 آبا ن ماه است 
که متقاضیان می توانند در 26 رش��ته تحصیلی از طریق س��ایت س��نجش 
 در چهار گروه آزمایش��ی علوم انس��انی، علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی و

گروه زبان ثبت نام کنند.وی خاطرنشان کرد: افراد ثبت نام شده پس از پذیرش 
بر اساس شرط معدل از بهمن ماه سال جاری مشغول به تحصیل می شوند.

به گفته وی، در این میان سه رشته مهندسی معماری، حقوق و روانشناسی 
بیش ترین متقاضی در میان شهروندان را دارد.این مسوول با بیان اینکه تنوع 
رشته های مهندسی این دانشگاه را متمایز از دیگر مراکز پیام نور کرده است 
بیان کرد: اساتید مجرب و آزمایش��گاه های مناسب دانشگاه پیام نور کاشان 
موجب ایجاد ش��رایط ایده آل برای پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی 
صنایع و مهندسی برق و مهندسی فناوری اطالعات نیز شده است.فراهتی 
متذکر شد: فرهنگ و تمدن منطقه کاشان و فعال بودن صنعت گردشگری 
کاش��ان بزرگ، نیز متقاضیان عالقمند در رشته های مدیریت جهانگردی و 

زبان انگلیسی را به خود جلب کرده است.

رییس دانشگاه پیام نور کاشان مطرح کرد
معماری، حقوق و روانشناسی 

محبوب ترین رشته های پیام نور کاشان

رییس اداره آموزش و پرورش نجف آباد خبر داد:
 کمک 200 میلیونی خیرین، 
جهت اقامه نماز در مدارس

امام جمعه شاهین ش��هر گف��ت: فرهنگ، روح حاک��م بر جامعه اس��ت و باید 
جهت گیری ه��ای اصل��ی در تمام��ی فعالیت ها بر اس��اس فرهن��گ عمومی 
 جامعه باش��د. حجت االس��الم مرتضی ملکی��ان، در همایش تبیی��ن جایگاه 
 ش��ورای فرهنگ عمومی اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه لزوم تبیی��ن جایگاه 
فرهنگ عمومی گفت: ترجمه واژه »فرهن��گ« در زبان عربی به معنی »ادب« 

است که »ادب« هم از زبان فارسی به زبان عربی رفته است.
وی در ادامه با تشریح معنا و مفهوم ادب افزود: دبستان مخفف کلمه ادبستان 
اس��ت و در میان مردم و دانش��مندان اصطالح ادب و یا آداب رایج است و زیاد 
استفاده می شود؛ مثل ادب یا آداب غذا خوردن، راه رفتن و لباس پوشیدن که 
 کتبی هم در رابط��ه با این موضوع مثل کتاب »آداب حرب والش��جاعه« تألیف 
ش��ده اس��ت.نماینده ائمه جمعه شهرس��تان ها در ش��ورای فرهنگ عمومی 
اس��تان اصفهان خاطر نش��ان کرد: فرهنگ روح حاکم بر جامعه اس��ت و باید 
جهت گیری های اصلی در تمامی فعالیت ها بر اس��اس فرهنگ عمومی جامعه 
باشد؛ اسالم دین جامع و کاملی اس��ت که روش زندگی در تمام شئونات مردم 
را تشریح کرده است.وی اظهار داش��ت: باید مقوله فرهنگ توسط مسووالن و 
متصدیان فرهنگی مهندسی شود که مقام معظم رهبری در این باره فرمودند: 
 »رفتار حکومت بای��د دلس��وزانه و مثل رفتار باغبان باش��د، باغب��ان به موقع 
هرس می کند، به موقع سم پاش��ی می کند، به موق��ع میوه چینی می کند و باید 
فضای فرهنگی کشور را باغبانی کرد« که این بیانات باید مورد توجه مسووالن 
فرهنگی و در رأس همه آن ها شورای فرهنگ عمومی استان ها و شهرستان ها 

قرار بگیرد.
ملکیان تصریح کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان ها و شهرستان ها 
الزم االجراس��ت و همه ما به عنوان کسانی که مس��وولیتی بر عهده  داریم باید 
خواسته های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را مدنظر قرار داده و در دستور 
کار قرار دهیم چراکه ایش��ان در موارد زیادی مباحث و رفع مشکالت فرهنگی 
 را مطالبه می کنند.وی با اش��اره به س��خنان مقام معظم رهب��ری در رابطه با 

»فرهنگ عمومی« اضافه کرد: ایش��ان می فرمایند: »اصالح فرهنگ عمومی از 
همه کارها مهم تر است چون این کار محور همه کارهای دیگر است؛ کتاب باید 
برای اصالح فرهنگ عمومی منتشر شود، فیلم برای اصالح فرهنگ عمومی باید 
ساخته ش��ود، هنر باید در جهت فرهنگ عمومی هدایت شود، صداوسیما در 
 همه برنامه ها باید در خدمت فرهنگ عمومی کار کند«.امام جمعه شاهین شهر

 اذعان داش��ت: رهبر معظم انقالب در ادامه می فرماین��د: »علما و ائمه جمعه، 
مبلغان دین��ی، جامعه روحانیان معزز در بخش های مختل��ف باید برای ترویج 
 فرهن��گ عمومی و اس��المی تالش کنن��د، عده ای آی��ات اله��ی را بخوانند و 

تحلیل کنند، عده ای کلمات معصومین )ع( را بیان کنند«.
وی ادامه داد: مق��ام معظم رهب��ری در رابطه بافرهنگ عموم��ی می فرمایند: 
»س��ازمان هایی ک��ه موظف ب��ه کار تبلیغی هس��تند مثل س��ازمان تبلیغات 
اس��المی و بخش هایی که تابع و در کنار آن هس��تند باید در جهت گس��ترش 
فرهنگ عمومی جامعه بکوش��ند ک��ه اگر تالش هماهن��گ و صحیح به وجود 
بیاید ملت ما هم پذیرای آن هس��تند«.ملکیان در ادامه تأکید کرد: نخس��تین 
مرحله از فرهنگ سازی عمومی این است که شورای فرهنگ عمومی جلسات 
 منسجم و منظمی داشته باشند که خوش��بختانه ائمه جمعه شهرها به عنوان

رییس ش��ورای فرهنگ عمومی هر شهر مشخص  ش��ده و امیدواریم با وحدت 
کلمه توفیقات بزرگی در عرصه فرهنگ به وجود آید.

جلسه شورای فرهنگ عمومی اس��تان ها به صورت ماهانه با حضور امام جمعه 
به عنوان رییس، اس��تاندار به عنوان نایب رییس و مدیرکل اداره ارشاد اسالمی 
به عنوان دبیر شورا با هدف تبیین جایگاه فرهنگ و بررسی معضالت فرهنگی 

در استان ها تشکیل می شود.

اجراييه
8 ش��ماره اجرایی��ه: 9410420351200254 ش��ماره  /301
پرونده:9309980351200586 ش��ماره بایگانی ش��عبه:930602 
بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوطه9409970351200643محك��وم علی��ه محمدرضا ریاحی 
فرزند هاشم به نشانی اصفهان سپاهانشهر مجتمع سفید بلوک 15 ط 
چهارم محكوم است به فک پالک خودروی سمند به شماره انتظامی 
ایران 43-711 د 54 و خسارت دادرس��ی به مبلغ 600000 ریال در 
حق خواه��ان محمدرضا زرک��ی فرزند محمود به نش��انی اصفهان 
شاهین شهر بلوار دانش��جو فدک 13 آخرین منزل شمالی ط همكف 
پ 1 و نیم عشر اجرایی به مبلغ 500000 ریال در حق صندوق دولت. 
محكوم علیه مكلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم 
و پرداخت محكوم به بوده اید لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نكنید یا صورت خالف واق��ع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال 
که قس��متی از ماده 34 اجرای احكام مدنی میباش��د به قانون اجرای 
 احكام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین

 مفاد قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 
توجه نمائید.م الف:21405 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 
اجراييه

8 ش��ماره اجرایی��ه: 9410420351200263 ش��ماره  /302
پرونده:9309980351201022 ش��ماره بایگانی ش��عبه:931067  
بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوط��ه9409970351200304 محكوم علیه اکبر ق��ادری فرزند 
محمد اس��ماعیل به نش��انی خ رباط اول کوی هدای��ت کوی وحدت 
پالک 51 محكوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 367/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 21/120/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هم چنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احكام 
می باشد در حق خواهان فرامرز عنایتی فرزند رضا به نشانی اصفهان 
خ کهندژ، سمت چپ خواروبار فروشی بحق به وکالت مهدی محمدی 
فشارکی فرزند مصطفی به نش��انی اصفهان خیابان نیكبخت غربی 
روبروی دادگس��تری س��اختمان دیبا طبقه پنجم واحد 9 و نیم عشر 
اجرایی به مبلغ 18350000 ریال در حق صندوق دولت. محكوم علیه 
مكلف اس��ت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اج��را گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محكوم 
به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اس��تیفا محكوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حكم 

و پرداخت محكوم به بوده اید لیكن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نكنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهید ش��د.4-عالوه ب��ر موارد باال که 
 قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی میباشد به قانون اجرای احكام

 مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه 
نمائید.م الف:21407 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

ش��ماره   9410100350409617 ابالغی��ه: ش��ماره   8 /334
پرونده:9409980350400208 ش��ماره بایگانی ش��عبه:940222 
خواهان/ش��اکی زهرا عباس��پور دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ 
متهم نگهدار محمد رضایی به خواس��ته ورود و تقدیم دادخواس��ت 
تقابل تقدی��م دادگاهه��ای عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که 
جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به 
کالس��ه 9409980350400208 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 
1394/09/14 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/ متهم  و درخواس��ت خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یكی ازجراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:22365 ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی حقوقی

 شهرستان اصفهان
ابالغ رای

8/303 ش��ماره دادنام��ه: 9309970354301419ش��ماره پرونده: 
9109980359701405 شماره بایگانی شعبه: 911459 شاکی: آقای 
حمید براتی فرزند حسین به نش��انی خ چمران بعد از آل محمد جنب 
بانک تجارت باطری سازی متهم: آقای شهرام احمدیان اتهام سرقت 
مستوجب تعزیر گردشكار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 
اتهام آقای شهرام احمدیان دائر بر سرقت 50 حلقه الستیک سواری 
2 و تعدادی استارت و دینام به شرح کیفرخواست شماره 914999-

91/12/16 صادره از دادسرای عمومی و انقالب موضوع شكایت آقای 
حمید براتی فرزند حسین با عنایت به مندرجات پرونده شیوه اظهارات 
ش��اکی در مقام طرح ش��كایت تحقیقات انجام یافت��ه گزارش مرجع 
انتظامی مودای شهادت مطلعین و نظر به متواری بودن متهم و عدم 
دسترسی بوی و عدم حضور در دادسرا و دادگاه و باالتفات به سایر 
قرائن موجود اتهام انتسابی محرز است. لذا مستندا به مواد 656 و 667 
قانون تعزیرات مصوب سال 75 حكم بر محكومیت متهم به تحمل سه 
سال حبس و 74 ضربه شالق تعزیری و رد مال مسروقه رد عین و در 
صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت آن در حق شاکی صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهل��ت 10 روز پس از ابالغ از 
سوی متهم قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان است. 

م الف 21348 رئیس شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ابالغ رای

8/304 ش��ماره دادنامه: 9409970354400973 ش��ماره پرونده: 
9309980365301881 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940553 شاکی: 
آقای س��عید افقری فرزند محمود به نش��انی شهرس��تان اصفهان 
عسكریه خ طالقانی ک شكوفه پ 17 ط دوم. متهم: آقای محمد حسین 
سنگ سفیدی به نشانی شهرس��تان اصفهان اتهام: خیانت در امانت 
گردش��كار: دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم 
ختم رس��یدگی به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد حس��ین سنگ سفیدی فرزند 
مرتضی دائر بر خیانت در امانت نس��بت به موتور سیكلت به شماره 
72654/636 موضوع شكایت آقای سعید افقری فرزند محمود دادگاه 
نظر به اینكه حسب تحقیقات صورت گرفته شاکی موتور را برای متهم 
 خریده اس��ت و در این صورت بزه خیانت در امانت واقع نشده است 
مس��تندا به اصل 37 از قانون اساس��ی رای بر برائ��ت متهم صادر 
 و اعالم م��ی نماید. رای ص��ادره حضوری و ظ��رف مهلت 20 روز 
قابل تجدید نظر است. م الف 21351 رئیس شعبه 118 دادگاه کیفری 

2 اصفهان 
ابالغ رای

8/304 ش��ماره دادنامه: 9309970353501217 ش��ماره پرونده: 
9309980358600004 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 930032 شاکی: 
اقای صادق حسینی تشنیزی به نشانی خ قائمیه: ک 72، بن الله 4، پ 
103 ، 7880395. متهم: آقای اسماعیل عباسی به نشانی فارس نخل 
صفا کندان برکه چوپان کوچه اول کدپس��تی 7439187334 اتهام: 
سرقت گوش��ی تلفن همراه گردش��كار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای اسماعیل عباسی آزاد 
بلحاظ عدم دسترسی بوی دائر بر س��رقت گوشی تلفن همراه متعلق 
به آقای صادق حس��ینی تش��نیزی دادگاه با عنایت به کیفرخواست 
صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اصفهان و شكایت 
شاکی خصوصی و تحقیقات انجام شده در پاسخ استعالم واصله از 
ش��رکت مخابرات مبنی بر فعال بودن خط تلفن همراه متهم با گوشی 
تلفن شاکی و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی علیرغم ابالغ قانونی 
و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی بوی محرز و 
مسلم بوده و مستندا به مواد 667 و 661 قانون مجازات اسالمی متهم 
را به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شالق تعزیری و رد عین مال 
مس��روقه و در صورت فقدان به رد مثل یا قیمت آن در حق مالباخته 
محكوم می نمای��د. رای صادره غیابی و ظرف م��دت ده روز پس از 
 ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس 
نظ��ر  تجدی��د  محت��رم  محاک��م  در  اعت��راض  قاب��ل  آن   از 
استان اصفهان می باشد. م الف 21352 رئی شعبه 109 دادگاه عمومی 

جزائی اصفهان 
ابالغ رای

8/305 ش��ماره دادنامه: 9409970353001219 ش��ماره پرونده: 
9309980363201026  شماره بایگانی شعبه: 940284 شاکی: آقای 
اس��الم علیان فرزند حاتم با وکالت خانم حوری افشار فرزند عباس 
به نش��انی اصفهان خیابان نیكبخت نبش بن بست وحدت ساختمان 
وکالی نیكبخت طبقه اول واحد شماره 4 متهم: آقای احمدگل امینی به 
نش��انی مجهول المكان اتهام: ضرب و جرح عمدی گردشكار: دادگاه 

پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقای احمد گل امینی دایر بر 
ضرب و جرح شاکی آقای اسالم علیان با وکالت خانم افشار موضوع 
کیفرخواست صادره از سوی دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان 
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل موجود از 
جمله شكایت شاکی نظریه پزشكی قانونی اظهارات شاهد عدم حضور 
متهم علیرغم نشر آگهی و س��ایر قرائن و امارات منعكسه در پرونده 
بزه کاری متهم را محرز و مسلم دانسته به مواد 448 و 449 و 488 و 
568 و 569 قانون مجازات اسالمی نامبرده را محكوم به پرداخت دیه 
در حق شاکی از بابت 1- شكستگی استخوان زند اسفل ساعد راست 
که بدون عیب التیام یافته چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل 
2- ارش آسیب نسج نرم ساعد راست که ناشی از عمل جراحی و تعبیه 
ابزار ارتوپدی به میزان دو درصد دیه کامل محكوم که ظرف یک سال 
از تاریخ وقوع جرم پرداخت نمای��د و با عنایت به محتویات پرونده و 
نظر به عدم احراز شرایط مندرج در ماده 614 قانون تعزیرات و اخالل 
در نظم و بیم تجری فاقد جنبه عمومی می باش��د. رای صادره غیابی 
محس��وب ظرف 20 روز قابل واخواهی در این مرجع س��پس ظرف 
مدت مذکور قابل تجدی��د نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان 
اصفهان می باشد. م الف 21377 رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان 
ابالغ رای

8/306 ش��ماره دادنامه: 9409970353601018 ش��ماره پرونده: 
9409980365700143 شماره بایگانی شعبه: 940485 شاکی: آقای 
علی معمار فرزند اصغر به نشانی خ جی خ مهر ک شهید پور متین پ 
32 متهمین: 1- آقای داود محبی فرزند عباس��علی به نشانی مبارکه 
بلوار معلم مقابل هنرس��تان 7 تیر دفتر فنی مهندسی 2- آقای محمد 
علی برندگی فرزند حسن به نش��انی ملک شهر خ مطهری، خ گلستان، 
پ 17. 3- آقای محسن شهبازی به نشانی مجهول المكان اتهام: ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی گردش��كار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- محمدعلی برندگی 
2- داود محبی 3- محسن شهبازی دائر بر عدم رعایت مقررات منجر 
به مصدومیت شاکی آقای علی معمار متهم ردیف اول به میزان چهل 
درصد متهم ردیف دوم 25 درصد متهم ردیف سوم ده درصد با توجه 
به محتویات پرونده شكایت شاکی کیفرخواست صادره عدم حضور 
متهم ردیف اول علی رغم ابالغ قانونی و متهم ردیف س��وم علی رغم 
نشر آگهی جهت دفاع از خود بزه انتسابی محرز و مستندا به مواد 448 
و 488 و 568 و 558 و 709 و 714 ق م ا مصوب 92 و ماده 714 ق م ا 
مصوب 70 با رعایت بند الف ماده 3 قانون نحوه وصول متهمین هر 
کدام به پرداخت 2000000 ری��ال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
و به می��زان تقصیر به پرداخت دیات زیر در حق ش��اکی محكوم می 
گردد 1- 1/5 دینار جهت کبودی س��اق پا 2- شش درصد جهت سه 
فقره دامیه صورت 3- دو فقره هشت صدم جهت شكستگی استخوان 
درشت نی و نازک نی 4- 2/5 صدم جهت ارش آسیب نسج نرم پا، نیم 
درصد جهت ارش تورم پیش��انی رای صادره نسبت به متهم ردیف 
دوم حضوری و نسبت به متهم ردیف اول و سوم غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه س��پس قابل تجدید 
نظرخواهی در شعب تجدید نظر استان می باشد. م الف 21376 رئیس 

شعبه 110 دادگاه کیفری 2 اصفهان 

فرماندار فریدن خبرداد:
خسارت بیش از یک میلیارد تومانی 

بارندگی های اخیر
 فرمان��دار فری��دن مجم��وع خس��ارت وارد ش��ده ب��ه شهرس��تان در اث��ر 
بارندگی های اخیر را، یک میلیارد و 585 میلیون تومان برآورد کرد.اس��فندیار 
تاجمیری با اش��اره به بارندگی مستمر از اواس��ط روز چهارشنبه هفته گذشته 
 تا اوای��ل هفته ج��اری در شهرس��تان از وارد ش��دن خس��ارت میلی��اردی به

 بخش ه��ای مختلف خب��رداد.وی با اعالم این خب��ر افزود: می��زان بارش های 
اخیر بی��ش از 60 میلیمت��ر بوده اس��ت که تاکنون طبق گزارش��ات رس��یده 
 بیانگر خس��ارت یک میلیارد و 585 میلیون تومانی به شهرس��تان بوده اس��ت.

فرماندار فریدن خس��ارت کل وارده به حوزه کش��اورزی در بخش های زراعت، 
باغبان��ی، دام و طیور و آب و خ��اک را بالغ ب��ر 620 میلیون توم��ان اعالم کرد.

وی هم چنی��ن از مجم��وع خس��ارت وارده بر حوزه ش��هرداری ه��ای داران و 
دامنه به میزان 200 میلیون توم��ان خبرداد.تاجمیری با اش��اره به وارد آمدن 
خسارت به تیر و س��یم اراضی دامنه، روس��تاهای ازونبالغ، اسکندری و عادگان 
گفت: جمع خس��ارت وارده به حوزه برق 150 میلیون تومان اس��ت.وی با بیان 
اینکه تاکنون تع��داد واحدهای مس��کونی آس��یب دیده 72 مورد بوده اس��ت 
 خسارت کل وارده در حوزه بنیاد مس��کن را با احتساب خسارت معابر روستاها،

615 میلیون تومان اعالم کرد.فرماندار فریدن در پای��ان  با پیش بینی احتمال 
افزایش این خسارات در روزهای  آتی مجموع کل خسارت وارد شده به شهرستان 

را یک میلیارد و 585 میلیون تومان برآورد کرد.

سرپرست اداره حفاظت محیط  زیست نطنز خبر داد؛
 صدور حکم قضایی برای یک واحد 

کوره زغال پزی در نطنز
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نطنز از صدور حکم قضایی برای یک واحد 

کوره زغال پزی در شهرستان نطنز خبر داد.
 مهدی صادقی، اظهار کرد: در پی شکایت اداره محیط  زیست این شهرستان 
 از تخلف ه��ای ی��ک کارگاه تولید زغ��ال، مالک کارگاه یاد ش��ده ب��ه دادگاه

  احضار ش��د.وی افزود: مس��وول این واحد آالین��ده به علت ایج��اد آلودگی 
محیط  زیست از طریق ایجاد دود ناش��ی از تهیه زغال به دستور مقام محترم 
قضایی و به استناد ماده 688 قانون مجازات اسالمی به تحمل حبس به مدت 
سه ماه و یک روز محکوم  شد که اجرای این مجازات در راستای مواد 45 و 46  
از قانون مرقوم به مدت 5 سال معلق می گردد ضمن اینکه کوره زغال پزی نیز 
کامال تخریب شد.سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نطنز تصریح کرد: هرگاه 
محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی 
موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود پس از قطعیت حکم اخیر، 

قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر می  کند.

امام جمعه شاهین شهر:

فرهنگ، روح حاکم بر جامعه است

رییس س��تاد بازس��ازی عتبات عالی��ات بادرود گف��ت: مق��دار دو و نیم ت��ن گالب قمصر 
 جهت تهیه ش��ربت در موکب ه��ای بین راه کرب��ال - نجف وی��ژه زائران اربعین حس��ینی 
جمع آوری ش��د.علیرضا صولتیان گفت: با تالش س��تاد عتبات عالیات بادرود، دو و نیم تن 
گالب ناب محمدی قمصر برای تهیه ش��ربت در موکب ه��ای بین راه کربال ت��ا نجف ویژه 
زائران اربعین حس��ینی تهیه و در اختیار ستاد عتبات عالیات اس��تان اصفهان قرار گرفت. 

رییس س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات بادرود گفت: از زمان راه اندازی این ستاد)سال91( 
 در بخش بادرود بیش از یک میلیارد ریال کمک های نقدی توس��ط مردم والیی و عاش��ق 
اهل بیت)ع( بخش بادرود اهدا شده است.وی همچنین افزود: مقدار 10 گرم طال، مقدار زیادی 
 گالب، 7 قلم کاال ویژه تاسیسات ساختمانی توسط اصناف بادرود و خالدآباد، تهیه و ارسال

 شده است.صولتیان گفت: در ایام محرم امسال بیش از 200 میلیون ریال کمک های نقدی 
نذورات مردم جهت بازس��ازی صحن بزرگ حض��رت فاطمه زهرا )س( از بخ��ش بادرود و 
روستاهای برزرود، ابیانه، طره و یارند نطنز و همچنین هیات مذهبی راهمیان اردستان جمع 
آوری گردید.وی از کمک های غیر نقدی یکی از اهالی روستای فمی از توابع بخش بادرود در 
قالب برنج، روغن، نبات، رب و چای خبر داد.رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات بادرود تصریح 
کرد: برای اربعین حسینی و پذیرایی از زائران کربال به برنج، روغن، نبات، چای  و قند و شکر، 

پتو، اجاق گاز و کپسول گاز نیاز می باشد.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات بادرود خبر داد:
 تهیه دو و نیم تن گالب قمصر ویژه 

زائران اربعین حسینی
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خبر

خبر

تابستان تمام شده و بستنی، این خوراکی خوشمزه و پرطرفدار تابستانی، کم کم 
از سبد خرید خانواده ها کنار می رود، اما آیا کنار گذاشتن بستنی درست است؟ 
احتماال شما در مورد مضرات بستنی شنیده اید، اما می دانید بستنی چه فوایدی 
دارد و مصرف آن چه تاثیری بر بدن مخصوصا بدن کودکان می گذارد؟ در این 

مطلب پاسخ سواالت تان را درباره بستنی خواهید گرفت.
بمب کلسیمی

بستنی از شیر درست می شود و شیر سرشار از کلسیم است. مصرف بستنی سالم 
مهم تر از همه چیز می تواند تامین کننده کلس��یم بدن مخصوصا برای کودکان 
و افرادی که به اندازه کافی شیر مصرف نمی کنند، باشد. بستنی سالم عالوه بر 
کلسیم بخشی از انرژی روزانه بدن را تامین می کند و مقداری ویتامین ضروری 
را به بدن می رساند. برای مثال چربی شیر که در بستنی به وفور وجود دارد دارای 
ویتامین های A و D است. شیر حاوی پروتئین اس��ت و عالوه بر این مقداری 
فسفر، منیزیم، روی، آهن و ویتامین های گروه B در آن وجود دارد. اگر امکان 
خوردن بستنی به خاطر سردی هوا در این فصل فراهم نیست، بهتر است مقدار 

شیر را در برنامه غذایی تان افزایش دهید.
چاق ها کمتر بستنی بخورند

بس��تنی از ش��یر پرچرب تهیه می ش��ود و در جریان تهیه مقدار زیادی قند و 
در بیش��تر اوقات خامه به آن اضافه می ش��ود بنابراین به افرادی که اضافه وزن 
دارند توصیه می ش��ود در مصرف آن احتیاط کنند. بس��تنی هایی که در تهیه 
آنها از شکالت استفاده شده اس��ت خطر اضافه وزن و چاقی را به شدت افزایش 
می دهند. به همین دلیل تا جایی که ممکن است حتی برای کودکان بهتر است 
از بستنی های ساده استفاده شود. اگر به کودکان بستنی می دهید دقت کنید 
حتما بس��تنی را بعد از غذای اصلی به آنها بدهید. بستنی به خاطر داشتن قند 

حس سیری را تشدید می کند و مانع غذا خوردن کودک می شود.
حتما پاستوریزه بخورید

بهتر است بستنی اي که مصرف می شود مواد نگهدارنده نداشته باشد. رنگ های 
افزودنی می توانند غیرمجاز باش��ند و باعث صدمه زدن به بدن شوند. به عالوه 
بهتر است بستنی حتما کارخانه ای باشد. بس��تنی های کارخانه ای پاستوریزه 
می شوند و مطمئن تر و سالم تر هستند، اما بستنی های دست ساز نظارتی برتهیه 
آنها نیست و ممکن است از شیر س��الم درست نشوند و موجب مسمومیت های 

غذایی خطرناک مواد لبنی شوند.

ریی��س اداره بیماری ه��ای منتقل��ه از آب و غذای وزارت بهداش��ت، 
ضمن بی��ان اینکه ابتالی دانش آموزان به ش��پش در کش��ور مس��اله 
 جدیدی نیست و هر سال از تمام استان ها در این باره گزارش می رسد، 

گفت: جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
دکتر بابک عش��رتی، درباره اخبار منتش��ر ش��ده در فض��ای مجازی 
مبنی بر ش��یوع ش��پش س��ر در مدارس به ویژه در تهران، گفت: بحث 
 ابتال به ش��پش در مدارس جدید نیس��ت و هر س��ال از همه استان ها 

گزارش می شود. 
از تهران هم این گزارش می رس��د. ممکن اس��ت گاهی زیادتر و گاهی 
کم تر ش��ود و این موضوع به سرما و گرمای هوا بس��تگی دارد؛ در فصل 
س��رما به دلیل اینکه تجمع مردم بیشتر اس��ت، احتمال ابتال به آن نیز 

بیشتر می شود.
وی درباره مواردی که فرد مبتال به شپش س��ر باید رعایت کند، گفت: 
مهم ترین مس��اله درباره پیشگیری از ابتال به ش��پش، رعایت بهداشت 
فردی اس��ت. لباس ها باید تمیز و اتو کش��یده ش��وند یا در آب جوش 

انداخته شوند.
عشرتی، ادامه داد: وقتی در مدرسه ای، دانش آموزی شپش می  گیرد، 
کافی است کمی سر دانش آموزان نزدیک به هم باشد، شپش به همین 
راحتی منتقل می شود. برای پیش��گیری از آن نیز بهداشت فردی باید 
 رعایت شود، اس��تحمام به موقع انجام شود و س��ر و موها خوب شسته 

شود.
 اگر خانمی دچار شپش شد حتما روسری اش باید در آب جوش انداخته 

شود. برای لباس های زیر هم همین کار باید انجام شود.
رییس اداره بیماری های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت درباره نحوه 
درمان این بیماری نیز گفت: درمان آن معموال با لوسیون و شامپو است 
و نیاز نیست موی سر تراشیده شود. برای این که رشک از مو کنده شود 

نیز باید با شانه دانه ریز موها را شانه کنند.
 وی افزود: در صورت مش��اهده کودکی که در مدرس��ه مبتال به شپش 
شده است، اصال نیازی به جدا کردن او از سایر بچه ها نیست. این مورد در 
دخترها بیشتر است و مهم این است که آنها آموزش های الزم را دریافت 
کنند که چطور روس��ری  و مقنعه خود را بشویند، به موقع حمام روند و 

لباس های خود را تمیز کنند.
 عش��رتی تاکید کرد: در ح��ال حاضر نیز ج��ای نگران��ی در این زمینه 
 وجود ندارد و ش��رایط طوری نیست که بگوییم مش��کل حادی ایجاد 

شده است.
وی همچنین درباره اقدامات وزارت بهداشت برای درمان و پیشگیری از 
ابتالی دانش آموزان به شپش نیز گفت: همکاران ما از طرف دانشگاه های 
علوم پزشکی به مدارس��ی که در آنها ابتال به ش��پش گزارش می شود، 
می روند و دانش آموزان را معاینه می کنند و در کنار آن نیز آموزش های 
بهداشتی ارائه می شود. لوسیون و ش��امپوی درمان شپش را هم وزارت 

بهداشت تامین می کند. 

به کودک تان بستنی بدهید

واکنش وزارت بهداشت به اخبار 
»شپش در مدارس«

بیشتر بدانیم

همه مواد غذایی که ما مصرف می کنیم، سمومی دارند که 
می توان از طریق اس��تفاده بعضی خوراکی ها بدن را از این 
س��موم پاکس��ازی کرد. امروزه به دلیل کمبود وقت مردم 
بیشتر به فست فودها روی می آورند. غذاهای سرخ کردنی 

و فست فود برای کبد بسیار مضر است. 
س��م ها و چربی هایی که وارد بدن می ش��وند به مرور زمان 
در بدن انباش��ته ش��ده و موجب بیماری ه��ای خطرناک 
و کش��نده ای می ش��وند. مواردی از قبیل: م��واد افزودنی، 
 ش��کرهای مصنوعی، لبنیات��ی که مواد نگهدارن��ده دارند، 
طعم دهنده ها، رنگ های خوراک��ی، گلوتن و... همه این ها 

آسیب رسان است.
توصیه می شود برای جلوگیری از آسیب کم تر سموم وارد 
شده به بدن از مواد غذایی مفید بیشتر استفاده شود. بدین 
منظور در این جا 27 ماده غذایی را پیش��نهاد می کنیم که 

برای بدن مفید است:
آب

آب مسلما باعث شسته شدن بس��یاری از سموم از دستگاه 
گوارش است. توصیه پزشکان بر این است که روزانه هشت 
لیوان آب نوشیده شود. با نوشیدن آب خیلی از سموم از بدن 

خارج می شود و از جذب آن ها جلوگیری می شود.
چای سبز

چای س��بز ب��ه دلیل آنت��ی اکس��یدانی ک��ه دارد، یکی از 
نوشیدنی های مفید برای بدن انسان است. توصیه می شود 
روزانه یک لیوان از این دم نوش نوش��یده ش��ود و از طریق 

سموم وارد شده از بدن از بین برود.
سیر و پیاز

سیر و پیاز هرچه تندتر و تیزتر باش��د، خاصیت آن بیشتر 
اس��ت. س��یر و پیاز تمام باکتری های مضر را می کش��د و 
 همچنی��ن انگل ه��ای روده، ویروس ه��ا، قارچ ه��ای 
داخلی بدن و... از بین می برد. ی��ک کارایی مهم دیگر  آنها 

سم زدایی کبد است. 
امروزه پزشکان از سیر برای پایین آوردن فشار و تنظیم قند 
خون اس��تفاده می کنند و س��یر داروی ضدسرطانی است. 
همچنین برای پاکسازی مجرای تنفس��ی، ریه و سینوس 

بسیار مفید است.
بلوبری )از خانواده زغال اخته( 

این دانه های ریز و قرمز سرش��ار از آنتی اکس��یدان است. 
بلوبری س��م ها را از بدن خارج می کند و مانند یک آسپرین 
طبیعی عمل می کند. بلوبری مانند آنت��ی بیوتیک ها وارد 

بدن شده و تمامی باکتری های مضر بدن را از بین می برد.
کرانبری )از خانواده زغال اخته( 

کرانبری ها سرش��ار از آنتی بیوتیک و ضدویروس است که 
به کمک آن باکتری ه��ا و ویروس های مض��ر از بدن خارج 

می شود.
کلم

کلم، ناحیه گوارشی را پاک می سازد، کلم ها با ایجاد آنزیمی 
در کبد به طور طبیعی عوامل س��رطان زا و دیگر س��م ها را 

از بدن خارج می کنن��د و احتمال خطر س��رطان را پایین 
می آورند.
چغندر

چغندر ریشه گیاهی است سرشار از مواد معدنی مفید که به 
پاکسازی کبد کمک می کند. همچنین pH خون را پایدار 

نگه می دارد.
بلغور جو

فیبر باالیی دارد و باعث تمیز ش��دن سیس��تم گوارش��ی 
می شود.
زنجبیل

ادویه ای مقوی برای سیس��تم گوارشی اس��ت. ترکیبات و 
ساختار زنجبیل به گونه ای است که به گردش خون کمک 
می کند. ضدالتهاب و برای زخم معده مفید است. دارای آنتی 
اکسیدان می باشد و بهترین گیاهی است که باعث پاکسازی 

سیستم گوارشی از سموم می شود.
مرکبات

مرکبات دارای ویتامین سی )c( برای سالمتی بسیار مفید 
اس��ت. بهترین زمان خوردن میوه مرکبات صبح و با معده 
خالی اس��ت. مرکبات برای ترمیم پوس��ت و کالژن سازی 
مفید است و همچنین مانع سلولیت سازی و انباشت چربی 

زیر پوست می شود.
لیمو

 لیم��وی ت��رش سرش��ار از آنتی اکس��یدان اس��ت. حاوی 
ویتامین C و م��اده ای به نام گلوتاتیون اس��ت که این ماده 
آنزیم��ی تولید می کن��د که منجر ب��ه س��م زدایی در بدن 
می شود. لیموترش به حفظ تعادل pH بدن کمک می کند 

و برای مبارزه با سرطان، میوه بی نظیری است.
گریپ فروت قرمز )پرتقال قرمز(

این میوه سرش��ار از ویتامین C است. دارای ماده مغذی به 
نام لیکولی��ن، که برای رادیکال های آزاد و س��رطان زا ماده 

مفیدی است.
انبه

 C فقط یک فنجان کوچک از انبه نیاز روزانه ما را به ویتامین
تامین می کند. این میوه به هضم غذا خیلی کمک می کند.

جلبک دریایی
این سبزی دریایی برای دفع سموم از بدن بسیار مهم است. 
در دانش��گاه مک گی��ل در مونترال طی تحقیقاتی نش��ان 
داده اند که موادی حاوی رادیواکتیو است و وارد بدن انسان 
شده است به کمک جلبک های دریایی از بدن دفع و خارج 

می شود.
روغن کتان

این دانه های ش��گفت انگیز حاوی اسیدهای چرب ضروری 
برای بدن است. به ویژه امگا سه فراوانی در این روغن یافت 

می شود که برای سالمت مغز و سلول های بدن الزم است.
کلم پیچ

کلم پیچ ضدسرطان است و دارای ترکیبات آنتی اکسیدان 
است که به پاکس��ازی بدن کمک می کند. همچنین اثرات 

مخرب ناشی از استعمال دخانیات را از بین می برد.
آوکادو

ماده فوق الع��اده غذای��ی که کم��ک می کند ب��دن تولید 
گلوتاتیون کند و کبد چرب را پاکسازی می کند.

حبوبات
فیبر موجود در حبوبات موجب کاهش کلس��ترل می شود. 

برای تنظیم قند خون هم مفید است.
ماست یونانی )کفیر(

این ماس��ت حاوی پروبیوتیک است که حاوی باکتری های 
مفید و سالم اس��ت. این باکتری ها موجب تقویت دستگاه 

گوارش شده و غذا خیلی راحت تر هضم می شود.
روغن نارگیل

روغن نارگیل یک روغن عالی برای پاکسازی بدن از سموم 
است. روغن نارگیل یک غذای قدرتمند است که مستقیما 

انرژی الزم را برای کبد فراهم می کند.
نعنا

 نعنا عالوه بر این که یک خوش��بو کننده دهان اس��ت، یک 

ضد میکروب قوی نیز است.
زردچوبه

ادویه ی مورد عالقه کبد می باشد. تمامی آنزیم های الزم را 
برای سم زدایی کبد فراهم می کند.

زعفران
 زعف��ران دارای ویتامی��ن C ، خاصی��ت ضدمیکروب��ی و 

آنتی اکسیدان دارد.
جعفری

جعفری، سبزی ای اس��ت که حاوی ویتامین های مفیدی 
است. یک ادرارآور طبیعی است که از این طریق سموم را از 

بدن دفع می کنیم.
انار

انار حاوی آنتی اکس��یدان فراوان اس��ت که برای مقابله با 
سرطان روده بزرگ بسیار مفید است.

گردو
دارای اسیدآمینه فراوان اس��ت. برای سم زدایی کبد بسیار 

مفید است.

 IT وزیر بهداش��ت با اش��اره ب��ه اینک��ه فناوری های نوی��ن و 
 در نظام س��المت از اهمی��ت خاصی برخ��وردار اس��ت گفت: 
به طور مثال در موض��وع تولید، اصالت، نظارت، پیش��گیری از 
قاچاق دارو بدون فناوری های نوین کار خاصی نمی توانیم انجام 
دهیم. سیدحسن قاضی زاده هاشمی، برنامه های وزارت بهداشت 
برای اس��تفاده از فناوری های نوین و IT در موضوع س��المت را 

تشریح کرد.
وی گفت: همان گونه که چندین بار تاکنون گفته ام تحول در نظام 
سالمت بدون توجه به فناوری اطالعات و IT تقریبا بی معناست.

وزیر بهداش��ت افزود: ما در مورد دارو از مص��رف دارو تا اصالت 
دارو و پیش��گیری از قاچاق و نظارت بر قیمت گ��ذاری و تجویز 
تقریبا می توانیم بگوییم بدون دسترسی به فناوری، کار خاصی 

نمی توانیم انجام دهیم.
 قاضی زاده هاش��می به موضوع درمان نیز اش��اره ک��رد و گفت: 
در درمان نیز همینطور است به هیچ وجه ما نمی توانیم موضوع 
درمان را کنترل کنیم مگر اینکه پرونده الکترونیک س��المت را 

تهیه و  داشته باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: ب��دون پرون��ده الکترونیک س��المت و 
فناوری های نوین بیمه ها نیز قادر به تامین هزینه ها نخواهند بود 
به خاطر اینکه اکنون دفترچه دست افراد است و در هر روز ممکن 

است میلیون ها تومان هزینه روی دست بیمه ها بگذارد.
وزیر بهداش��ت، با بیان اینکه از فناوری های نوین در زمینه غذا 
و امنیت غذایی نیز می توان اس��تفاده کرد در مورد زمان اجرایی 

 شدن استفاده از فناوری های نوین، گفت:  برخالف اینکه در یکی، 
دو دهه گذشته تالش هایی شده است ما شاهد هستیم که هیچ 

کدام  از ابزارهای الزم در اختیار ما نیست.

 وی ی��ادآور ش��د: در ی��ک س��ال گذش��ته تیمی متش��کل از 
وزارت فناوری و اطالعات و وزارت بهداشت با تشکیل کارگروهی 
تحت عنوان کارگروه سالمت در دولت الکترونیک تشکیل شده 

که کارهای خیلی خوب��ی تاکنون انجام داده ان��د و فکر می کنم 
بخش اول که مربوط به دارو می ش��ود تا پایان س��ال فاز اول آن 

به اتمام برسد.
هاش��می، ادامه داد: مرحله اول پرونده سالمت نیز برای نزدیک 
به 30 میلیون نفر که روستاییان و حاشیه نشینان شهر هستند 
عملیاتی شده است و امیدواریم که بتوانیم مکانیزمی را تعریف 
کنیم تا مردمی که ساکن شهرها هس��تند خودشان عالقه مند 
باشند تا پرونده سالمت را تشکیل دهند اما مردمی که در روستاها 
هستند از طریق خانه های بهداش��ت کارهای مربوط به پرونده 

الکترونیک سالمت شان صورت می گیرد.
وی همچنین به فقدان امکانات بهداش��تی در ش��هرها به مانند 
مناطق روس��تایی اش��اره کرد و گفت: با این وجود م��ردم باید 
خودشان بخواهند تا پرونده الکترونیک سالمت شان شکل بگیرد 
البته در این بین باید مشوق هایی نیز در نظر گرفته شود تا مردم 

بتوانند از نظرات صاحبنظران نیز استفاده کنند.
وزیر بهداش��ت افزود: ما صرفا در زمینه مال��ی از نرم افزار خوب 
استفاده کردیم طی سال های گذشته و اولین دستگاهی هستیم 
 که حسابداری ما از قالب س��نتی خارج شده و شکل عملکردی 

به خود گرفته است.
وی با بیان اینکه دولت مابقی دس��تگاه ها را تش��ویق کرده تا از 
 حس��ابداری س��نتی به عملکردی تغییر ش��کل بدهند، گفت: 
فکر می کنم که بخشی از استفاده از فناوری های نوین و IT تا قبل 

از پایان عمر این دولت عملیاتی شود.

دریچه

دکتر رس��ول دیناروند، معاون وزی��ر و رییس س��ازمان غذا 
 و داروی کش��ور در ی��ک مصاحبه خب��ری یادآور ش��د که : 
»این نوشیدنی )ردبول( موردتایید سازمان غذا و دارو نیست 
و اگر هم در جایی باشد، یک کاالی قاچاق محسوب می شود 
یعنی به هیچ عنوان مجوز ندارد.«  رییس سازمان غذا و دارو در 
پاسخ به این پرسش که اگر این محصول غیرشرعی است پس 
چرا به راحتی در سوپرمارکت ها عرضه می شود، گفت: »صدها 
هزار مغازه خواربارفروش��ی در کشور اس��ت و بالطبع امکان 
بازرسی روزانه آنها وجود ندارد اما این روش جدید که ما در حال 
اعمال آن هستیم، شرایطی را برای مردم فراهم خواهد کرد که 
بتوانند یک فرآورده مجاز را از یک فرآورده غیرمجاز تشخیص 
دهند.«  این مقام مسوول همچنین ابراز امیدواری کرد که به 
تدریج همه کاالهایی که با مجوز سازمان غذا و دارو وارد یا در 
کشور تولید می شوند، بتوانند کدینگ جدید را اعمال کنند. 

ولی چرا می گویند این نوشیدنی غیر شرعی است؟
تائورین، ترکیب شیمیایی مساله ساز     

اگر لیست ترکیبات ردبول را از نظر بگذرانید، حتما می توانید 
به راحتی نام یک اسید آلی موسوم به »تائورین« را پیدا کنید.

 در اینج��ا قصد داری��م که ش��ما را با این ترکیب ش��یمیایی 
مساله ساز بیشتر آش��نا کنیم: برخالف اینکه برخی منابع از 
تائورین با عنوان یک نوع اس��ید آمینه )واحد تشکیل دهنده 

پروتئین ( یاد می کنند، اما نباید فراموش کرد که این ترکیب 
ش��یمیایی در اصل اسیدی اس��ت که حاوی یک گروه آمینه 

خاص است. 
تائورین از منظر بیوش��یمی یک اس��ید آمینه نیس��ت بلکه 
 ترکیبی ش��امل آمینه و یک گروه کربوکس��یل )دسته ای از 
ترکیب های آلی( است.  این ترکیب شیمیایی از یک طرف به 
شکل گسترده ای در بافت های حیوانی یافت می شود و از طرف 
دیگر جزء اصلی و سازنده همان مایع قلیایی موسوم به زردآب 
یا صفرا است که توسط سلول های کبد بیشتر مهره داران برای 

هضم چربی ترشح می شود و pH بین 7/6 الی 8/6  دارد.
 تائورین طبیعی ضمن��ا در روده بزرگ هم یافت می ش��ود و 
برآورد شده که بیشتر از 0/1 درصد کل وزن بدن انسان از این 
ماده تشکیل شده است. تائورین به صورت مصنوعی نیز تولید 
می شود. این ترکیب برای نخستین بار توسط دو دانشمند به 
 )Friedrich Tiedemann( نامهای فردری��ش تیدم��ن
Leopold Gmelin( در س��ال   و لئوپل��د گملی��ن )

1827 میالدی ایزوله و شناسایی شد.

تائورین یک اسید آلی است که در بدن حیوان و انسان وجود 
دارد. تائورین در نوشیدنی های ردبول هم استفاده می شود

 منشاء تائورین از کجاست؟    
تائورین در گوش��ت، ماهی و در عین حال بافت های انسانی، 
روده بزرگ و شیر انسان یافت می ش��ود. برخی ادعاها درباره 
اینکه مصرف تائورین همراه با کافئین می تواند عملکرد ذهنی 
را افزایش دهد یا اینکه ای��ن ترکیب به تنهایی می تواند باعث 
بهبود عملکرد فیزیکی بدن ش��ود، کماکان مورد تردید است 
چنانچه شواهد مس��تندی هم در این زمینه ارائه نشده است. 
یکی از مناقش��ات اصلی درب��اره این ترکیب از آن جا نش��ات 
می گیرد که تائورین در اسپرم گاو نر و خون هم یافت می شود 
 و از آنجا که اتفاقا ش��رکت ردبول »در زبان فارسی به معنای 
گاو نر« هم بدین  نام خوانده ش��ده، بنابراین شبهات بسیار در 
این زمینه وجود دارد. یکی دیگر از عوارض س��وء مصرف این 
فرآورده به دلیل حضور کافئین زیاد در آن است. شواهد نشان 
می دهد که کافئین زیاد منجر به افزایش ضربان قلب و فشار 
خون می شود و در عین حال بر سیستم عصبی و خواب انسان 

نیز تاثیر منفی دارد.
مناقشات در سطح بین المللی هم ادامه دارد

شرکت ردبول در وبسایت رسمی خود مدعی شده که منشاء 
تائورین مورد استفاده این شرکت مصنوعی است و به صورت 
آزمایشگاهی تهیه می شود، اما بررسی بیشتر نشان می دهد که 
کشورهایی نظیر سوئد، فرانسه، دانمارک، نروژ، یونان و حتی 
کانادا در زمینه مصرف این محصول ظاهرا با تردیدهای جدی 
مواجه ش��ده اند. خبرگزاری )abc( در گزارش��ی اعالم کرده 
که شرکت ردبول سال 201۴ قریب 1 میلیارد دالر در سطح 
جهان فروش داشته است. اگر به آمارهای گذشته رجوع کنید، 
خواهید دید که این شرکت مرز فروش خود را از 300 میلیون 
دالر در سال 2001 تاکنون به رقمی بیشتر از 2 برابر ارتقاء داده.  
بررسی مرگ مشکوک سه نفر در کشور سوئد که با مصرف این 
نوشیدنی انرژی زا )ردبول( در ارتباط بود ظاهراً هنوز به نتیجه 
قطعی نرسیده منتهی همان طور که گفته شد، در حال حاضر 
کشورهایی نظیر فرانس��ه، دانمارک و نروژ رویکرد متفاوتی را 
نسبت به گذش��ته در پیش گرفته اند و این فرآورده را تنها در 

داروخانه ها به فروش می رسانند. 
از طرف دیگر آژانس بررس��ی کیفیت غذای کشور کانادا نیز 
بررسی های جداگانه ای را بر روی این محصول آغاز کرده که 

نتیجه آن نیز هنوز اعالم نشده است.

چرا سازمان غذا و دارو »ردبول« را غیر شرعی اعالم کرد؟

وزیر بهداشت گفت :

30 میلیون پرونده سالمت الکترونیک، تشکیل دادیم

 خوراکی هایی که سموم بدن 
را دفع می کنند
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 بیس��ت و چه��ارم ربیع الثانی 
س��ال 64 هج��ری قم��ری، 
 روز ب��ه درک واص��ل ش��دن 
یزید بن معاویه است که پس 
از آن فزرن��دش معاوی��ه ب��ه 

خالفت رسید.
»دانش��نامه امام حسین)ع(« 
درباره قول های مختلف علت 
مرگ ناگهانی یزید، می نویسد: 
در این زمین��ه قول ها مختلف 
هس��تند، اما مورخان، اتفاق 
نظ��ر دارن��د ک��ه اف��راط در 
میگساری و بدمستی، موجب 

هالکت او شد.
برخ��ی گفته ان��د: وی هنگام 
 رق��ص و در ح��ال بدمس��تی 
ب��ه زمی��ن خ��ورد و مغزش 
متالش��ی ش��د، برخ��ی گاز 
گرفته شدن توسط میمونش 
را ک��ه ب��ا آن ب��ازی می کرد، 
و برخ��ی کثرت میگس��اری 
و ق��ی ک��ردن پیاپ��ی آن 
 را عام��ل هالک��ت او ذک��ر 

کرده اند.
همچنی��ن گزارش ش��ده که 
ص��ورت او پ��س از م��رگ، 
 همچ��ون قیر س��یاه ش��د و 
با ظاه��ری چ��ون باطنش به 

عالم آخرت منتقل شد.
یزید ک��ه مج��رم اصل��ی در 
 فاجعه خونبار کربال بود، تنها 

سه سال پس از این واقعه، در 38 سالگی با ننگ آمیزترین 
مرگ ها از دنیا رفت و با مرگش، حکومت ننگین خاندان 

ابوسفیان نیز پایان یافت.
در ادامه چگونگی این پایان سلطنت را مرور می کنیم.

 بعد از به هالکت رس��یدن یزید، دومین س��لطان اموی 
در سال 64 هجری قمری، معاویه پسر یزید در اعتراض به 
خالفت ناحق بنی امیه و به ویژه پدرش، در یک سخنرانی 
عمومی، سخن از حق اهل بیت پیامبر)ص( به میان آورد. 
معاویه بن یزید، بسیاری از شیعیان زندانی از جمله مختار 
را آزاد کرد. همچنین وی خ��ود را از خالفت خلع و آن را 
حق خاندان علی علیهم السالم دانس��ت که نزدیک تر از 
هرکس به نبی اکرم)ص( بودند. بنابراین انتخاب خلیفه 

را به مردم واگذار کرد.
معاوی��ه ثان��ی، گفت که پ��دران م��ن ب��ر اوالد محمد 
رسول اهلل)ص( ظلم کردند و من خود را از حکومت خلع 
کردم، چرا که حقی برای خالفت بردگان و آزادشدگان 

نیست و من برده فرزند برده هستم.
درباره معاویه ب��ن یزی��د )معاوی��ه دوم( تقریبا تمامی 
مناب��ع، اطالعات��ی مختص��ر و مش��ابه ارائ��ه کرده اند 
ک��ه س��ن وی در ای��ن زم��ان، بی��ن 18 تا 23 س��ال 
 و مدت حکومت��ش بین بیس��ت روز تا چهار م��اه ذکر 

شده است.
غالب منابع، ای��ن اقدام معاوی��ه دوم را حمل بر ضعف و 
کم س��الی وی کرده اند؛ چنانکه در وجه تسمیه کنیه او 
نیز گفته اند: وی را به تحقیر »ابولیلی« می گفتند که از 
سامان دادن کارها، ناتوان بود و قوم عرب به مردان ناتوان 

چنین لقبی می دهد.
این نکته از آن رو قابل تامل اس��ت که به دس��ت گرفتن 
حکومت از طریق اعمال زور، به تدریج به یکی از مفاهیم 
مورد قبول بس��یاری از اندیشمندان مس��لمان در طول 

سده های متمادی درآمد. 
این متفکران علت دفاع خود از این نظریه را همانا ممانعت 
 از در غلتیدن مس��لمین به کام تفرقه عنوان می کردند. 

از ای��ن رو اس��تدالل اصل��ی 
ه��واداران نخس��تین نظ��ام 
موروثی نیز جلوگیری از ظهور 
 تفرقه در جامعه و تبعات ناشی 

از آن بود.
به این ترتی��ب از ن��گاه عموم 
وقای��ع نگاران��ی ک��ه قرن ه��ا 
 بع��د عملک��رد معاوی��ه دوم 
را م��ورد داوری ق��رار دادن��د، 
ضعی��ف  کودک��ی  را  وی 
 معرف��ی کرده اند. ام��ا همین 
� به اصط��الح � کودک ضعیف 
در سخنرانی خود، پدربزرگش 
 معاوی��ه ب��ن اب��ی س��فیان را 
 به عل��ت منازع��ه ب��ا علی بن 
ابی طالب )ع( و پدرش یزید را 
به علت عدم شایس��تگی برای 
احراز مقام خالفت، به ش��دت 
مورد حمله ق��رار داد و صریحا 
اع��الم کرد که در می��ان مردم 
 کس��انی هس��تند ک��ه از من 

بر این کار سزاوارترند.
معاویه دوم، پ��س از ایراد این 
س��خنرانی جنجال��ی، راه��ی 
 خانه خویش ش��د ت��ا در آنجا 
 ان��زوا گی��رد و ب��ه عب��ادت 

بپردازد. 
وی زمان��ی ک��ه با س��رزنش 
خوی��ش  م��ادر   وقیحان��ه 
روب��ه رو ش��د، ب��از ه��م ب��ر 
موضع خ��ود پافش��اری کرد و 
گف��ت: »کاش... این کار را ب��ه گردن نگرفته ب��ودم. آیا 
بنی امیه از لذت خالفت ش��ادکام ش��وند و من کسانی 
 را که شایس��ته ای��ن مرتب��ت هس��تند از مقام ش��ان 
 ب��از دارم... ن��ه، هرگ��ز! م��ن از چنی��ن خالفت��ی 

بیزارم«. 
زندگی غریب معاویه دوم، با مرگی زودهنگام و مشکوک 

به پایان رسید.
منابع درباره علت م��رگ معاویه دوم ب��ه مواردی چون 
مسمومیت، جراحت ناشی از سوءقصد، بیماری طاعون و 

همچنین مرگ طبیعی اشاره کرده اند. 
با م��رگ معاویه دوم، بحران جانش��ینی سلس��له اموی 
 وارد مرحل��ه حادت��ری ش��د؛ زیرا هی��چ ی��ک از افراد 
خاندان سفیانی، حاضر به پوشیدن ردای خالفت نبودند 
و چنین بود که ش��اعری گفت: »فتن��ه ای می بینم که 
دیگ های آن می جوش��د و از پس ابولیل��ی، ملک از آن 

کسی است که چیره شود«.

داستان تاریخی

داستان تاریخی دریچه

روزی بزرگان ایرانی و موبدان زرتشتی از کوروش بزرگ خواستند
که برای ایران زمین دعای خیر کند.

کوروش این گونه دعا کرد :
خداون��دا، اه��ورا م��زدا، ای ب��زرگ آفرینن��ده، آفرینن��ده ای��ن 
 س��رزمین بزرگ،س��رزمینم و مردم��م را از دروغ و دروغگوی��ی 

به دور بدار.
 بعد از اتمام دعا، عده ای در فکر فرو رفتند و از ش��اه ایران پرسیدند:

چرا این گونه دعا کردید؟
کوروش گفت:چه باید می گفتم؟ 

یکی جواب داد :برای خشکسالی دعا می کردید؟
کوروش گفت: برای جلوگیری از خشکسالی، انبارهای اذوقه و غالت 

می سازیم.
دیگری گفت: برای جلوگیری از هجوم بیگانگان دعا می کردید ؟

کوروش جواب داد: قوای نظامی را قوی می س��ازیم و از مرزها دفاع 
می کنیم.

گفتند: برای جلوگیری از سیل های خروشان دعا می کردید ؟
پاسخ داد: نیرو، بسیج می کنیم و سدهایی برای جلوگیری از هجوم 

سیل می سازیم.
و همین گونه سوال کردند و به همین ترتیب جواب شنیدند …

 ت��ا این ک��ه یکی پرس��ید: ش��اها منظ��ور ش��ما از این گون��ه دعا 
چه بود؟

کوروش تبسمی کرد و این گونه جواب داد :
من برای هر سوال شما جوابی قانع کننده آوردم؛ ولی اگر روزی یکی 
از ش��ما نزد من آید و دروغی گوید که به ضرر سرزمینم باشد، من 

چگونه از آن باخبر شوم واقدام کنم؟ 
پس بیاییم از کسانی شویم که به راست گویی روی آورند؛ ودروغ را 

از سرزمین مان دور سازیم…
که هر عمل زشتی صورت گیرد، علت اولین آن دروغ است.

  مردی از انصار به خدمت امام حسین علیه السالم رسید و از او در خواست 
کمک کرد.

امام علیه الس��الم فرمود: ای برادر انص��اری آبروی خود را از درخواس��ت 
حضوری حفظ کن و حاجتت را در نامه ای بنویس، من انشاء اهلل به آن عمل 

خواهم کرد به گونه ای که شاد گردی .
آن مرد هم در نامه نوش��ت : اباعبداهلل ! فالن ش��خص پانص��د دینار از من 
 طلبکار اس��ت و ب��ر گرفتن آن اص��رار می ورزد، ب��ه او بگو به م��ن مهلتی 

بدهد.
امام علیه السالم نامه راخواند به منزل رفت و کیسه ای آورد که هزار دینار در 
آن بود همه را به مرد فقیر داد و فرمود: با پانصد دینار آن وام خود را بپردازد 
و باپانصد دینار دیگر زندگی خود را اداره کن و جز از یکی از این س��ه کس 
درخواس��تن نکن : مرد دینداریاصاحب مروت و یا اصیل و خانواده دار، زیرا 
 انسان دیندار به هنگام درخواس��ت دیگران با کمک به آنها دینش راحفظ 
 می کند و انسان با مروت به خاطر مروتی که دارد از کمک نکردن شرم دارد، 
و انس��ان اصی��ل م��ی دان��د ک��ه ت��و ب��ا درخواس��تی ک��ه ک��ردی از 
 آبروی خ��ود مای��ه گ��ذاردی و ب��ا آن ب��رآوردن حاجت��ت آب��روی تو را 

حفظ می کند.

روزی امام حسین علیه السالم به دیدار اسامه بن زید رفت . 
اسامه بیمار بود و از اندوهی که داشت ناله می کرد.

امام علیه السالم به او فرمود: غم تو برای چیست ای برادر من .
اسامه : بخاطر بدهی که دارم و آن شصت هزار درهم است .

امام علیه السالم فرمود: برعهده من که آن را ادا کنم .
اسامه : می ترسم بمیرم .

امام علیه الس��الم قبل از اینکه بمیری آن را ادا می کنم و دین او را 
قبل از مرگش ادا کرد.

بعضي از موثقین اهل علم در نجف اشرف نقل کردند از مرحوم عالم 
زاهد شیخ حسین بن شیخ مشکور، که فرمود در عالم رویا دیدم در 
حرم مطهر حضرت سیدالش��هدا)ع ( مشرف هستم و یک نفر جوان 
عرب وارد حرم شد و با لبخند به آن حضرت سالم کرد و حضرت هم 

با لبخند جوابش را دادند. 
فردا ش��ب که ش��ب جمعه بود به حرم مطهر مش��رف ش��دم و در 
گوش��ه اي از حرم توقف کردم ن��اگاه همان عرب را ک��ه در خواب 
 دی��ده ب��ودم وارد حرم ش��د و چون مقاب��ل ضریح مقدس رس��ید 
با لبخند به آن حضرت س��الم کرد، ولي حضرت سیدالشهدا)ع ( را 
ندیدم و مراقب آن بودم تا از حرم خارج ش��د؛ عقبش رفتم و سبب 
لبخندش را به امام )ع ( پرسیدم و تفصیل خواب خود را برایش نقل 
کردم و گفتم چه کرده اي که امام )ع ( با لبخند به تو جواب مي دهد.

 گفت مرا پدر و مادر پیري اس��ت و در چند فرس��خي کربال ساکن 
هستیم و ش��ب هاي جمعه که براي زیارت مي آیم یک هفته پدرم 
را س��وار بر االغ کرده مي آوردم و هفته دیگر م��ادرم را مي آوردم تا 
این که ش��ب جمعه اي که نوبت پدرم بود، چون او را س��وار کردم 
 مادرم گریه ک��رد و گفت : م��را هم بای��د ببري ش��اید هفته دیگر

 زنده نباشم. 
گفتم : باران مي بارد، هوا سرد است، مشکل است؛ نپذیرفت.

 ناچار پدر را سوار کردم و مادر را به دوش کشیدم و با زحمت بسیار 
آنها را به حرم رس��انیدم و چون در آن حالت با پدر و مادر وارد حرم 
شدم حضرت سیدالشهداء را دیدم و سالم کردم آن بزرگوار به رویم 
لبخند زد و جواب��م را داد و از آن وقت تا به حال هر ش��ب جمعه که 
 مشرف مي ش��وم حضرت را مي بینم و با تبس��م جوابم را مي دهد . 
از این داس��تان دانسته مي شود چیزي که ش��خص را مورد عنایت 
بزرگان دین ق��رار مي دهد و رضایت آنها را جل��ب مي کند صدق و 
اخالق و محبت ورزي و خدمتگزاري به اهل ایمان خصوصا والدین و 

باالخص زوار قبر حضرت ابي عبداهلل صلوات اهلل علیه است .

دعای کوروش کبیر

رعایت شخص فقیر

ادای دین دیگران  

عنایت حسین)ع( به زوار قبرش

  در چنین روزی

سقوط کابینه عوام فریب 
»جعفر شریف امامي«

)1357 ش(

 تشكیل و آغاز به کار 
 نیروي دریایي 

ایــران 

 رحلت »شیخ طوسي« 
موسس حوزه  ي علمیه  ي نجف 

)460 ق(
پس از کشتار بي رحمانه 17 شهریور 1357 در میدان شهداي تهران که به 
کشته و زخمي شدن هزاران نفر انجامید، اوضاع کشور رو به وخامت گذاشت 
و به تشنج بیشتر کشیده ش��د. همچنین در سیزدهم آبان 57 سالروز تبعید 
حضرت امام، دانش آموزان و دانش��جویان با تجمع در دانش��گاه تهران قصد 
رفتن به بیت آیت اهلل طالقاني را داشتند که با هجوم پلیس و نیروهاي نظامي، 
صدها نفر کشته و زخمي شدند. این دو کشتار خونین در هفتاد روز صدارت 
دولت به اصطالح آشتي ملي شریف امامي، باعث خشم مردم تهران شد که 
در تظاهرات خود، 400 ش��عبه از بانک ها را به آتش کشیدند. در این اوضاع 
بحراني، ش��اه، جعفر ش��ریف امامي را از صدارت برکنار کرد و دولت نظامي 
ارتشبد ازهاري را تشکیل داد. راهپیمایي هاي بزرگ از جمله در روز عید فطر 
 1357، گس��ترش اعتراضات و اعتصاب عمومي در سراسر کشور، مهاجرت 
حضرت امام از نجف به پاریس، حوادث خونبار 17 ش��هریور و 13 آبان 57 
در کنار اقدامات تسکیني بي اثر دولت نظیر تغییر عوام فریبانه تاریخ کشور 
از شاهنشاهي به شمس��ي و انحالل حزب ستمشاهي رس��تاخیز، برخي از 

رویدادهاي مهم دوران صدارت شریف امامي بود.

در دوران قاجاری��ه تا زمان ناصرالدین ش��اه، توجهی به توس��عه نیروی دریایی نش��د. 
 ناصرالدین ش��اه به منظ��ور توس��عه نی��روی دریایی، موف��ق به خرید یک کش��تی 
650 تنی مجهز به چهار اراده توپ کروپ از آلمان شد که نام آن را »پرسپولیس«گذاشت. 
همچنین کشتی کوچک دیگری نیز به نام »شوش« برای تردد و حفظ امنیت کارون 
خریداری شد. در زمان مظفرالدین شاه نیز چند کشتی کوچک )ازجمله کشتی مظفری( 
به این ناوگان افزوده شد. ولی طی س��ال های بعدی و به دلیل مشکالت داخلی ایران 
 )مشروطیت و پس از آن کودتای سوم اسفند( همه این کشتی ها با بی توجهی مواجه و 

در نتیجه به تدریج در خور سلطانی نزدیک بوشهر به آب فرو رفته و غرق شدند.
به دلیل افزایش منافع انگلس��تان در خلیج فارس و ایران، ایران س��ال ها مورد تحریم 
 غیر علنی کش��ورهای اروپایی در برابر فروش اس��لحه و ازجمله کش��تی های جنگی 
قرار گرفت. در س��ال های 1311 و 1312، رضا ش��اه تصمیم به تجدید ناوگان جنگی 
 دریایی گرف��ت و ماموریت خرید مخفیان��ه را به پرنس ارفع س��پرد. نامبرده با زیرکی 
موفق شد تا تعدادی ناو و کشتی و یدک کش از ایتالیا خریداری کرده و مقدمات آموزش 
افسران ایرانی در ایتالیا را فراهم آورد. مرکز نیروی دریایی ایران خرمشهر بود و در همین 

محل بود که پادگان، فرماندهی، مخازن و اداره بندر قرار داشت.

شیخ ابوجعفر محمد بن الحسن طوسي معروف به شیخ الطائفه از ستارگان درخشان 
 جهان اسالم در سال 385 قمري در خراس��ان به دنیا آمد. در سال 408 قمري یعني 
23 س��الگي به بغداد که مرکز بزرگ علوم و فرهنگ اس��المي آن زمان بود مهاجرت 
کرد و تا پایان عمر در عراق ماند.شیخ طوسي پس از استادش سید مرتضي، ریاست 
علمي و فتوایی ش��یعه را بر عهده گرفت و به علت یک سلس��له آشوب هاي به وجود 
آمده از س��وي مخالفان، خانه و کتابخانه اش به تاراج رفت. شیخ که خانه، کتاب ها و 
دست نوشته هاي خود را در بغداد از دس��ت داده بود، به نجف اشرف مهاجرت کرد. او 
حوزه ي علمي جدی��دي را در آنجا به وجود آورد و پایه هاي اس��توار این مرکز بزرگ 
را بنا گذاشت به طوري که پس از گذشت هزار س��ال از آن تاریخ، هنوز اصالت علمي 
خود را حفظ کرده و دیگر مراکز اس��المي را تغذیه ي فرهنگي مي کند. دو اثر بسیار 
 مهم ایش��ان با نام »تهذیب« و »استبصار« است. شمار آثار ش��یخ طوسي به بیش از 
50 جلد مي رسد. گذش��ته از آثار گران بها و ارزشمند علمي، دانش��وران بزرگي در 
حوزه ي درسي شیخ طوسي پرورش یافتند که شمار آنان را افزون از سیصد دانشمند 
مجتهد نوشته اند. شیخ طوسي سرانجام در محرم سال 460 قمري در 76 سالگي رخ 

در نقاب خاک کشید و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.

مح��دوده ی حکوم��ت ایالمی ه��ا خوزس��تان، لرس��تان، 
 پش��ت کوه و کوه های بختی��اری بود که از غ��رب به دجله، 
از شرق به قسمتی از پارس، از شمال به راه بابل و همدان و 
از جنوب به خلیج فارس محدود می شد و پایتخت آن شهر 

باستانی شوش بود.
نپیریش��ا  اونت��اش  رس��یدن  حکوم��ت  ب��ه   ب��ا 
)Untash Napirisha( در ق��رن 13 قب��ل از می��الد 
)1340–1300 قبل از میالد(، چغازنبیل به عنوان پایتخت 
مذهبی و سیاس��ی ایالمی ها در نزدیکی رود دز ساخته شد 
و دوراونتاش )Dur Untash( نامیده شد. دوراونتاش به 
معنای قلعه ی اونتاش است. در بعضی از متون به خط میخی 
این شهر ال اونتاش )Ul Untash( ذکر شده که به معنی 

شهر اونتاش است.
این ش��هر از س��ه حصار تودرتوی خشتی تش��کیل شده و 
دروازه ی اصل��ی آن ب��ر روی حصار بزرگ در ضلع ش��رقی 
ق��رار دارد. در ح��د فاص��ل حص��ار اول و دوم کاخ ه��ای 
ش��اهی و آرامگاه ه��ای س��الطین ایالم ق��رار دارن��د. در 
بین حصار دوم و س��وم بقای��ای تصفیه خان��ه ی آب دیده 
می ش��ود که جزو قدیمی ترین تأسیس��ات آب رس��انی به 
ش��مار م��ی رود. آب آن از رودخانه ی کرخ��ه در فاصله ی 
چه��ل و پن��ج کیلومت��ری از طری��ق کانال��ی تأمی��ن 
 می ش��د. در مرکز حصار س��وم معب��د اصل��ی )زیگورات( 

قرار دارد.

ُچغاَزنبیل
نیایش��گاهی اس��ت باس��تانی ک��ه در زم��ان ایالم��ی ها 
س��اخته ش��ده اس��ت. چغازنبیل بخش به جا مانده ازشهر 
دوراونتش اس��ت. این س��ازه در 1979 در فهرست میراث 

 جهان��ی یونس��کو ج��ای  گرف��ت. این نیایش��گاه توس��ط 
اونتاش گال )پیرامون 1250 پ.م.(، پادش��اه بزرگ ایالم، 
و برای س��تایش ایزد اینشوش��یناک، نگهبان شهر شوش، 

ساخته شده است.
م��کان جغرافیایی زیگ��ورات )معب��د هرمی ش��کل چند 
طبقه( چغازنبیل در 45 کیلومتری جنوب ش��هر ش��وش 

در نزدیک��ی منطقه باس��تانی هفت تپ��ه می باش��د . ) در 
 محور اصلی ش��وش به اهواز ( بلندی آغازی��ن آن 52 متر و 
5 طبقه بوده است. امروزه ارتفاع آن 25 متر و تنها 2طبقه و 
نیم از آن باقی مانده است. »چغازنبیل« که نام باستانی این 

بنا به شمار می آید، واژه ای محلی و مرکب از دو واژه ُچغا )به 
معنای تپه در زبان لری( و زنبیل است که اشاره ای است به 
مکان معبد که سابقا تپه بوده و آن را به زنبیل واژگون تشبیه 
می کردند. این مکان نزد باستانشناس��ان ب��ه دور-اونَتش 
معروف اس��ت که به معنای دِژ اونتش اس��ت. اونتاش گال 
پادشاه ایالمی است که دس��تور ساخت این شهر مذهبی را 

داده است. بنای چغازنبیل در میانه این شهر واقع شده است 
و مرتفع ترین بخش آن است.

بلندی آغازین این بنا 52متر در قالب5 طبقه بوده اس��ت. 
امروزه ارتف��اع آن 25 متر و تنها دو طبق��ه و نیم از آن باقی 
مانده است. مس��یر دس��تیابی به چغازنبیل از طریق جاده 
اهواز به شوش است اما مکان آن دقیقا بین شوشتر و شوش 
وجنوب ش��هر دزفول در کناره رود دز قرار دارد و این خود 
حکایت از این دارد که در زمان ایجاد زیگورات ش��هرهای 
دزفول )روناش( و شوش و شوشتر هر سه وجود داشته اند. 
این نیایشگاه توسط اونتاش ناپیریش )حدود 1250 پ.م.(، 
پادشاه بزرگ عیالم، و برای ستایش ایزد اینشوشیناک، الهه 
نگهبان شهر ش��وش، ساخته شده اس��ت. و در حمله سپاه 

خونریز آشور بانیپال به همراه تمدن ایالمی ویران شد.
قرن های متمادی این بن��ا در زیر خاک به ش��کل زنبیلی 
واژگ��ون مدفون ب��ود تا اینکه به دس��ت رومن گیرش��من 
فرانس��وی در زمان پهلوی دوم از آن خاکب��رداری گردید. 
گرچه خاکبرداری از این بنای محدب متقارن واقع شده در 
دل دشت صاف موجب تکمیل دانش دنیا نسبت به پیشینه 
باس��تانی ایرانیان گردید اما پس از گذشت حدود 50 سال 
از این کشف، دس��ت عوامل فرس��اینده طبیعی و بی دفاع 
گذاشتن این بنا در برابر آنها آس��یب های فراوانی را به این 
بنای خشتی - گلی وارد کرده و خصوصا باقیمانده طبقات 

باالیی را نیز دچار فرسایش شدید کرده است.

»یـزید« چگونه به درک واصـل شد

زیگورات چغازنبیل
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ــتوانه ــتان اصفهان گفت: پش ــالمى اس ــاد اس ــركل اداره فرهنگ و ارش مدي
 فرهنگ عمومى، اجبار قانونى نيست و نياز به فرهنگ سازى دارد.

ــگاه ــن جاي ــش تبيي ــى، در هماي ن ــا ارزا ــالم حبيب رض  حجت االس
ــوگوارى  ــه ايام س ــاره ب ــان با اش ــتان اصفه ــگ عمومى اس ــوراى فرهن  ش
ــى و ــاص، تخصص ــگ خ ــت: فرهن ــين(ع) گف ــرت اباعبداهللا الحس حض

ــرد و با آن  ــرار مى گي ــى ق ــگ عموم ــل فرهن ــت در مقاب ــى درس  اختصاص
ــى از فرهنگ كه با  ــت.وى در ادامه افزود: وجوه، ابعاد يا قلمروهاي متفاوت اس
عامه مردم در ارتباط است را تعريف فرهنگ عمومى مى گويند؛ بنابراين با اين 
تعريف از فرهنگ عمومى، اين فرهنگ با فرهنگ خاص، تخصصى و اختصاصى 
ــد چراكه فرهنگ عمومى تمام عرصه هاى زيست مردم را در  متمايز خواهد ش

بر مى گيرد.
ــان كرد: ــتان اصفهان خاطر نش ــالمى اس ــاد اس مديركل اداره فرهنگ و ارش
ــه ــازى در عرص ــى بسترس ــى عموم ــوراهاى فرهنگ ــى ش ــه اصل  وظيف

ــورايى باالتر از آن در ارتباط با مسايل فرهنگى   فرهنگى است چراكه هيچ ش
ــتان ها تصميم گيرى نمى كند بنابراين همه سازمان ها بايد  استان ها و شهرس
ــال به  ــت: در 14 آبان ماه هر س ــند.وى اظهار داش ــورا هماهنگ باش با اين ش
ــوراى فرهنگ عمومى ــكيل نشست هاى ش عنوان روز فرهنگ عمومى با تش

 هم انديشى مى شود تا به وظايف حوزه فرهنگى كشور عمل شود كه در راستاى 
اين مهم بر اساس مصوبه اى كه به امضاى رييس جمهور رسيده تاكنون 6 جلسه 

برگزار شده و اين هفتمين جلسه شوراى فرهنگ عمومى استان است.
ــت و نياز به  ــى اجبار قانونى نيس ــتوانه فرهنگ عموم ارزانى تصريح كرد: پش
ــازى دارد؛ تداوم فرهنگ عمومى نيازمند برگزارى جلسات و تبيين  فرهنگ س
ــه در جامعه و  ــت چراكه فرهنگ ريش راهبردها و اجراى يك به يك آن ها اس
ــتان و استان ما تنها با برگزارى  خانواده ها دارد؛ تداوم فرهنگ عمومى شهرس

جلسات ميسر نيست و نيازمند راهبرى است.
ــكالت جدى در حوزه فرهنگ  وى در ادامه اذعان داشت: متأسفانه شاهد مش
ــتان هاى ــالق در يكى از شهرس ــار ط ــتيم؛ براى مثال آم ــتان ها هس شهرس

ــت  ــم قابل توجهى اس ــن رق ــيده و اي ــد رس ــه 40 درص ــتان اصفهان ب  اس

ــت. ــد باالتر اس ــان 15 درص ــتان اصفه ــهرهاى اس ــه ديگر ش ــبت ب كه نس
ــوان كرد: ــان عن ــتان اصفه ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــركل اداره فرهن مدي

ــال جارى تشكيل شد كه در آن 10 نفر  كارگروه خانواده در ارديبهشت ماه س
با حكم رياست شوراى فرهنگ عمومى رسما كار خود را آغاز كردند و تاكنون 
ــورى مورد بررسى ــه آن در سطح كش ــته اند كه 3 جلس 8 جلسه رسمى داش

 قرار گرفته و 2 جلسه ديگر آن نيز بررسى خواهد شد و پايانه آن تقديم شدن به 
صحن علنى شوراى فرهنگ استان است تا پس از تأييد اجرايى شود.

وى در ادامه با اشاره به بررسى فعاليت هاى انجام شده توسط نهادهاى مختلف 
ــمى در حوزه خانواده فعاليت مى كنند،  فرهنگى يادآور شد: 8 نهاد به طور رس
35 نهاد با مسايل خانواده درگير هستند و جلساتى با حضور مسووالن مربوطه 
برگزار شده كه اميدواريم اين طرح تا 2 ماه آينده به صحن علنى شوراى فرهنگ 

استان برسد.
ــاس ضرورت و اعتقادات ما كارگروه قرآنى در راستاى  ارزانى اضافه كرد: بر اس
ــكيل شد؛ اين كميته ها  ارتقاى فرهنگ عمومى استان در 3 كميته كارى تش
ــوزش عمومى،  ــرآن، پژوهش هاى آم ــى ق ــوزش تخصص ــت از آم عبارت اس
ــارى  ــى چراكه اگر فرهنگ قرآنى در جامعه ما س تبليغ و ترويج فرهنگ قرآن
ــيارى از معضالت در حوزه فرهنگ عمومى كاهش ــود بس و جارى و حاكم ش

پيدا خواهد كرد.
ــاى مختلف  ــور، ظرفيت ه ــار و اطالعات كش ــاس آم ــرد: بر اس وى اظهار ك
ــووالن  ــه عنوان مس ــا ب ــه م ــود دارد ك ــان وج ــتان اصفه ــى در اس فرهنگ
شوراى فرهنگ عمومى استان كه قرار است بسترسازى و نظارت فرهنگى كنيم 

بايد از اين  ظرفيت ها استفاده و بهره الزم را ببريم.
ــرد:  ــان ك ــان بي ــتان اصفه ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــركل اداره فرهن مدي
ــتان  ــر اس ــگ عمومى در سراس ــوراى فرهن ــات ش ــا جلس ــار داريم ت انتظ
ــى كه در  ــيارى از طرح هاي ــه بس ــرد چراك ــام پذي ــم انج ــورت منظ ــه ص ب
ــيون ها و  ــب كارگروه ها، كميس ــد در قال ــود، مى توان ــورا مطرح مى ش اين ش
ــروع به ــورا ش ــل آن ش ــد و در ذي ــتانى برس ــوراى اس ــه ش ــى ب كميته هاي

 فعاليت كنند.

ــت ها  امام جمعه موقت اصفهان، گفت: كمك به تربيت تروريس
ــترش ناامنى ها در  در منطقه يكى از خيانت هاى آمريكا در گس

خاورميانه بوده است.
ــر، 13 آبان را  ــى رهب ــلمين محمدتق ــالم و المس حجت االس

ــر ــران در براب ــردم اي ــر م ــور اراده خلل ناپذي ــى تبل تجل
 استكبار جهانى توصيف و اظهار كرد: امام خمينى (ره) 13 آبان 
و تسخير النه جاسوسى آمريكا را انقالب دوم ايران ناميده اند و به 
همين دليل نيز سال ها است كه آحاد ملت عالوه بر پاس داشت 

اين روز، فرياد مرگ بر استكبار و مرگ بر آمريكا سر مى دهند.
ــران  ــا اي ــكا ب ــمنى آمري ــابقه دش ــه س ــاره ب ــا اش وى ب
ــچ  ــه از هي ــت ك ــال اس ــه 60 س ــك ب ــكا نزدي ــزود: آمري اف
ــه ايران  ــكنى علي ــارزه و كارش ــه، مب ــراى مقابل ــى ب كوشش
ــت از ــرداد؛ حماي ــاى 28 م ــت؛ كودت ــرده اس ــذار نك فروگ

ــش از  ــران پي ي ــادى ا ــاول اقتص ــوى و چپ ــم پهل  رژي
ــى،  ــفارت خانه به النه جاسوس ــل س ــالب و تبدي پيروزى انق
در  ــته اى  هس ــوع  موض و   88 ــه  فتن ــس،  طب ــه  واقع

ــتمكارى هاى آمريكا  ــه اى از س ــته تنها گوش ــال گذش 37 س
ــت. ــالمى ايران اس ــورى اس ــت جمه ــت و حكوم ــه مل علي

ــتمكارانه آمريكا  ــش س ــه نق ــان ب ــت اصفه ــه موق امام جمع
ــه  ــك ب ــت: كم ــرد و گف ــاره ك ــه اى اش ــادالت منطق در مع
ــاى آمريكا  ــى از خيانت ه ــت ها در منطقه يك تربيت تروريس
ــت؛ آمريكا در  ــه بوده اس ــترش ناامنى ها در خاورميان در گس
ــتى مخالف  ــته از گروهك هاى تروريس ــال هاى گذش تمام س
ــق حمايت ــازمان مجاهدين خل ــد س ــران مانن ــت اي حكوم

ــازمان در  ــت به طورى كه وقتى برخى مواضع اين س  كرده اس
عراق مورد حمالت گروهك جيش العدل قرار گرفت كاخ سفيد 

واكنش نشان داد و اين حركت را محكوم كرد.
ــرى در خصوص  ــام معظم رهب ــخنان مق ــاره به س رهبر با اش

ــاتحريم پس دوران  در  ــگان  بيگان ــوذ  نف از  ــت  مراقب
ــته اى  ــس از توافق هس ــى پ ــكا حت ــرد: آمري ــان ك  خاطرنش
ــاى روى ميز خود ــا گزينه ه ــران را ب ــگاه اي ــران گاه  و بي با اي
ــد ــى مانن ــردم درصحنه هاي ــور م ــد و حض ــد مى كن  تهدي
ــتكبار  ــبى براى اعالم انزجار آن ها از اس  13 آبان زمينه مناس
ــتر در  ــووالن براى دقت بيش ــدار به مس جهانى و به نوعى هش
ــه پيش ازاين  ــت ك ــت اين در حالى اس تعامالت فى مابين اس
ــتكبران  ــوه تعامل با مس ــز بارها بر نح ــر معظم انقالب ني رهب
ــام جمهورى  ــورد تأكيد نظ ــت خطوط قرمز م جهانى و رعاي
ــران در  ــور اي ــته اند.وى حض ــد داش ــران تأكي ــالمى اي اس
ــان دهنده قدرت ــأله سوريه را نش ــر مس مذاكرات وين 2 بر س

ــان  ــت و خاطرنش ــران در خاورميانه دانس ــى اي ــازى گردان  ب

ــيده اند كه  ــورهاى غربى و منطقه اى به اين باور رس كرد: كش
ــت و در  ــات خاورميانه جز با حضور ايران قابل  حل نيس مناقش
ــورها در وين بر سر مسأله سوريه،  مذاكرات جمعه گذشته كش
ــكنى هاى كشورهايى  ــركت كنندگان ايرانى باوجود كارش ش
ــعودى بر مواضع خود مبنى بر عدم تعيين ــتان س مانند عربس
ــخص براى دولت اسد و كمك به بازگرداندن   ضرب االجل مش
ــته اند.امام جمعه  ــد داش ــور تأكي ــه اين كش ــش و صلح ب آرام
ــوريه همواره حامى استراتژيك  موقت اصفهان بابيان اينكه س
ــور يا گروهى  ــت، ادامه داد: هيچ كش ايران در منطقه بوده اس
ــوريه  ــد در خاك س ــرى در خصوص آينده اس حق تصميم گي
ــده خويش  ــود براى آين ــور بايد خ ــردم اين كش ــدارد و م را ن

تصميم گيرى كنند.

خبر خبر 

ــكيل ــداران در تش ــرد فرمان ــاد از عملك ــا انتق ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــتن آن، گفت:  ــوب ندانس ــى و مطل ــوراى فرهنگ عموم ــات ش جلس
ــول هفت ماه، ــام نداديم. بايد در ط ــى از وظايف خود را انج تقريبا نيم

ــه  ــا 57 جلس ــفانه تنه ــه متأس ــود ك ــكيل داده ش ــه تش  148 جلس
ــه خيلى به  ــت ك ــكيل داديم. اين كارت زرد من به فرمانداران اس تش

مسايل فرهنگى توجه نكردند.
ــوراى فرهنگ عمومى  ــن جايگاه ش ــول زرگرپور، در همايش تبيي رس
ــعى كرده تا با اعضاى  ــوراى فرهنگ عمومى استان س با بيان اينكه ش
متعهد و كارشناسان متخصص، مسايل فرهنگى استان را پيگيرى كند، 
ــى و كميته هايى كه  ــاى فرهنگ ــاركت گروه ه ــا مش ــرد: ب ــار ك اظه
ــراى همه  ــت فرهنگى ب ــزام پيوس ــن بار ال ــده، براى اولي ــكيل ش تش
ــورا  ــد.وى افزود: دبيرخانه اين ش پروژه هاى عمرانى و اجرايى صادر ش
ــام معظم  ــد دغدغه هاى مق ــده دارد و باي ــر عه ــنگينى ب ــالت س رس
ــرار دهد. ــردم را مورد توجه ق ــى دولت و م ــرى، انتظارات فرهنگ رهب

ــوراى فرهنگ  ــتان در ش ــتاندار اصفهان گفت: معتقدم عملكرد اس اس
ــود را انجام نداديم.  ــت و تقريبا نيمى از وظايف خ عمومى مطلوب نيس
بايد در طول هفت ماه 148 جلسه تشكيل داده شود كه متأسفانه تنها 
ــكيل داديم.زرگرپور با انتقاد از فرمانداران براى برگزار  ــه تش 57 جلس
نشدن جلسات شوراى فرهنگ عمومى، تصريح كرد: اين كارت زرد من 
ــايل فرهنگى توجه نكرديد.وى با اشاره به  به شماست كه خيلى به مس
سابقه 7000 ساله تمدن فرهنگ ساز ايران، اظهار كرد: سال ها اين تمدن 
در برابر همه هجمه ها و حمله ها ايستادگى كرده و دوام و بقاى آن نيز با 
ــت، اما در يك سده اخير كشورهاى گوناگون  ورود اسالم كامل شده اس
ــالمى كه يك  ــه فرهنگى قرار داده اند كه انقالب اس ايران را مورد هجم

انقالب فرهنگى بود، به مقابله با اين هجمه پرداخت.
نايب رييس شوراى فرهنگ عمومى استان اصفهان با بيان اينكه زيربناى 
ــر زمان ديگر ــروزه بيش از ه ــت، گفت: ام ــه فرهنگ آن اس يك جامع

ــود، چرا كه دشمن به طور خاص   نياز است تا به مقوله فرهنگ توجه ش
به دنبال تسخير ذهن جوانان و سرمايه هاى ايران زمين است.زرگرپور با 
تأكيد بر توجه دستگاه هاى اجرايى به مقوله فرهنگ، گفت: عالى ترين 
اصول انقالب را مى توان در كالم امام راحل و سخنان مقام معظم رهبرى 
يافت. اجتماع رؤسا و دبيران شورا در افق توسعه ششم و با توجه به بيانات 
ــراه با رصد دقيق نيازهاى  مقام معظم رهبرى در مورد فرهنگ بايد هم
گوناگون استان صورت پذيرد و مشكالت رفع شود.وى با اشاره به تنوع 
ــتان اصفهان، اضافه كرد: بايد در جوامع شهرى و  فرهنگى و قوميتى اس
روستايى بر سرمايه هاى موجود به عنوان جلوه هاى فرهنگى تكيه كرد و 
مصوبات شوراى فرهنگ عمومى با در نظرگرفتن پتانسيل هاى موجود 
به سمت مهندسى فرهنگى و هم افزايى دستگاه هاى استان و شهرستان 
پيش رود.استاندار اصفهان خاطرنشان كرد: بايد در قالب عزم عمومى و 
همگانى به مباحثى همچون سبك زندگى، دوام خانواده و فضاى مجازى 

كه از اهم مباحث شوراى فرهنگ عمومى است، توجه كرد.

ــوم پروژه احياي ميدان امام علي(ع) در  ايرج مظفر در گفتگو با ايمنا گفت: فاز س
محدوده 32 هكتارى ميدان جلوخان مسجد جامع و خارج ميدان اصلى مى باشد. 
وي با اشاره به آغاز عمليات اجرايى فاز سوم احياى ميدان امام على(ع) افزود: ميدان 
جلوخان در بخش شمالي ميدان امام علي(ع) در سه ضلع ساخته مي شود. معاون 
عمرانى شهردارى اصفهان تصريح كرد: ضلع جنوبي ميدان جلوخان به ميدان امام 
علي (ع) چسبيده است و ضلع شمالي آن شامل سه قطعهA12 ، A11  و A13 مي 
ــوم پروژه احياي ميدان امام علي(ع)  شامل 5 پروژه  باشد. مظفراظهار كرد: فاز س

A13 ، A12 ، A11، پاركينگ كمرزرين و موزه خيار است.
ــمال شرقي ميدان جلوخان  وي با بيان اينكه عمليات اجرايي پروژه A11 در ش
ــت، ادامه داد: پروژه A12 نيز در مرحله آزادسازي  ــده اس ــجد جامع آغاز ش مس
است. معاون عمراني شهرداري اصفهان با بيان اينكه عمليات آزادسازي A13 در 
ضلع شمال غربي تكميل شده و به زودي عمليات اجرايي ساخت اسكلت آن آغاز

ــرمايه گذار بخش  ــود، تصريح كرد: پاركينگ كمرزرين نيز با مشاركت س مي ش
ــدان جلوخان  ــرد: در ضلع جنوبي مي ــر بيان ك ــود. مظف خصوصي انجام مي ش
ــود كه در سراي  ــاخته مى ش ــجدجامع موزه اي به نام موزه امام علي (ع) س مس
ــود. وى اضافه كرد:  ــابق قرار دارد و در دو قسمت مرمت و نوسازي مى ش خيار س
بخشى از اين موزه به مساحت 1500 متر مربع در دو طبقه مرمت و قسمت نوسازي 
آن در فضايى به مساحت بيش از 2 هزار مترمربع در سه طبقه در حال انجام است. 
ــاره به عمليات اجرايي فضاي چندمنظوره  معاون عمران شهردارى اصفهان با اش
ــان كرد: فضاي چندمنظوره ميدان امام علي(ع) نيز  ميدان امام علي(ع) خاطرنش

در حال تكميل است .

كارت زرد استاندار اصفهان به 
فرمانداران

معاون عمران شهري شهرداري اصفهان خبر داد:
 عمليات اجرايي فاز سوم 

ميدان امام علي(ع)كليد خورد

 

اجراى طرح تحول سالمت دهان و دندان 
بين  80 هزار دانش آموز ابتدايى اصفهان

حجت االسالم سالك در جمع راهپيمايان:

برجام پايان شعار مرگ بر آمريكا نيست

ــالمت س و  ــى  بدن ــت  تربي ــاون  مع
 اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان 
ــالمت دهان و دندان  گفت: طرح تحول س
ــان 80 هزار دانش آموز  طى تفاهمى در مي
ــان ــتان اصفه ــى در اس ــه اول ابتداي پاي

اجرا مى شود.
 عبدالرضا رييسى در مراسم افتتاحيه طرح 
تحول سالمت دهان و دندان ضمن اشاره به 
ــالمت دهان  اهميت اجراى طرح تحول س
ــتان اصفهان گفت:  و دندان در مدارس اس
ــوزان دوره اول  در اين طرح همه دانش آم

ابتدايى در استان شركت خواهند كرد.
ــى طرح  ــاى اصل ــرد: از مزاي ــان ك وى بي
ــت  ــالمت دهان و دندان اين اس تحول س
ــى با  ــه اول ابتداي ــوزان پاي ــه دانش آم ك
ــان و دندان ــت ده ــول رعايت بهداش اص

ــوع باعث  ــوند و همين موض ــنا مى ش  آش
خواهد شد كه در آينده با مشكالت كمترى 

مواجه شوند.
ــالمت اداره كل  ــت بدنى و س معاون تربي
آموزش و پرورش استان در ادامه با اشاره به 
كارايى و تاثير فلورايد در ميان دانش آموزان 
پايه اول ابتدايى افزود: وارنيش هاى فلورايد 
در آغاز به اين منظور ساخته شدند كه زمان 
تماس بين فلورايد و سطح دندان را افزايش 
ــترى  ــن ترتيب ميزان بيش ــه اي دهند و ب

فلورايد به اليه هاى سطحى دندان برسد.
ــراى اينكه وارنيش فلورايد  وى بيان كرد: ب
ــد دفعات كاربرد وارنيش فلورايد  موثر باش
ــروز  ــال ب ــردى احتم ــى ف ــاى ارزياب مبن
پوسيدگى تعيين مى شود و بر همين اساس 
بايد گفت كه رژيمى كه بيش از حد تجويز 
مى شود كاربرد وارنيش دوبار در سال است.

ــير  ــش به س ــه اظهارات ــى در ادام رييس
ــى و نوجوانى تكامل نوزاد تا دوران كودك

ــه دنيا آمدن  ــاره كرد و گفت: پس از ب  اش
جنين، به دليل ناتوانى در مراقبت از خود، 
ــود را براى اين منظور  اوليا نهايت تالش خ
ــالم تحويل اجتماع  مى كنند تا فرزندى س
ــالم، جامعه  دهند.وى با بيان اينكه فرد س
ــازد، افزود: در 6 ماهه اول،  ــالم را مى س س
نوزاد تنها از شير مادر استفاده مى كند و از 
6 ماهگى تا 3 سالگى نيز رشد دندان ها آغاز 
ــالگى نيز دندان ها  مى شود و از 6 تا 12 س

شروع به افتادن مى كنند.
ــالمت اداره كل  ــت بدنى و س معاون تربي
آموزش و پرورش استان، اهميت دندان ها 
ــت و  ــرورى دانس ــرى ض ــه را ام در تغذي
ــا باعث جذب  ــذا نه تنه ــت: جويدن غ گف
ــود، كه توانايى فرد  ــتر به بدن مى ش بيش
ــده نيز افزايش  ــر بيمارى ها در آين در براب

پيدا مى كند.

ــيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى   رييس كميس
گفت: كسانى كه برجام را پايان شعار مرگ بر آمريكا 
در ايران مى دانستند بدانند كه استكبارستيزى حافظ 

منافع ملت و نظام است و هرگز تعطيل نمى شود.
ــم راهپيمايى ــالم احمد سالك، در مراس حجت االس

ــه اظهار كرد:  ــار جامع  13 آبان در ميان آحاد و اقش
مذاكره با آمريكا تحت هر شرايطى به فرمايش رهبرى 

ممنوع است.
ــا ــه م ــى ك ــر آمريكاي ــرگ ب ــرد: م ــان ك وى بي

ــت، در  ــت آمريكا اس ــر دول ــم مرگ ب ــر مى دهي  س
حقيقت مرگ بر سياست هاى خصمانه آمريكا است، 
ــا و دولت ها، مرگ بر  مرگ بر تجاوز به حقوق ملت ه
ــرگ بر قدرت هاى  ــم دولتى و غيردولتى و م تروريس

مداخله جويانه آمريكا و مستكبرين است.
ــايل  ــان مجموعه اى از مس ــرد: 13 آب ــه ك وى اضاف
ــت، از تبعيد حضرت امام  ــف را در بر گرفته اس مختل
گرفته تا كشتار دانش آموزان و دانشجويان و تسخير
ــخير ــال 58، تس ــكا در س ــى آمري ــه جاسوس  الن

 النه جاسوسى آمريكا در حقيقت مصادف با روز ملى 
استكبار جهانى و اعالم انزجار از مستكبرين است.

ــالك بيان كرد: 13 آبان نقطه عطف تاريخ انقالب  س
ــى دارد و  ــت كه پيام هاى مختلف ــالمى ايران اس اس
ــتين پيام آن احياى هويت اسالمى ايران است  نخس
ــى از  كه زير چكمه هاى مزدوران آمريكايى و انگليس

بين رفته بود.
ــالمى ايرانى يعنى هويتى در  وى ادامه داد: هويت اس

پناه ارزش هاى اسالمى، يعنى احقاق حقوق از دست 
ــوى و يعنى  ــط جنايتكاران حكومت پهل رفته توس

حاكميت دينى بر محور واليت فقيه است.
ــيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى  رييس كميس
ابراز كرد: هويت اسالمى ايرانى يعنى بسترسازى براى 
ــايه بصيرت و  حكومت حضرت مهدى (عج) كه در س

بيدارى ملت با تبعيت از واليت فقيه شكل مى گيرد.
ــان كرد: رهبر معظم انقالب هدف اول  وى خاطر نش
قدرت هاى مستكبر را نفوذ در ايران دانستند و برجام 
ــتر نفوذ در ايران را فراهم كرد، حركت استكبارى  بس
يعنى حركت براى نفوذ در اليه هاى مختلف جامعه، 
يعنى روانسازى و عادى سازى براى براندازى جمهورى 

اسالمى ايران مبتنى بر واليت فقيه.
ــران با  ــت امت غيور اي ــال اس ــان كرد: 37 س وى بي
ــتاوردهاى هويت اسالمى حفاظت  ــتقامت از دس اس
ــركات و اثرات آن  ــاهد ب مى كنند و امروز به خوبى ش
همچون شكل گيرى حزب اهللا لبنان، جبهه مقاومت 
ــالمى در منطقه و آزادى خواهى هاى مردم يمن،  اس

بحرين و عراق هستيم.
ــتكبار يك واژه برآمده از آيات  سالك تصريح كرد: اس
ــت و مبارزه با استكبار جهانى، اصلى  شريف قرآن اس
از اصل هاى اسالمى و آرمان هاى انقالب اسالمى است 
مبازره با استكبار در حقيقت مبارزه با ظالم، مبازره با 
پايمال كردن حق مستضعفين و مبارزه با قدرت هاى 
مداخله جويانه است.وى تاكيد كرد: امروز ايران پيشتاز 
ــان در مقابل  ــاى آزادى خواه جه ــا و ملت ه دولت ه

ــتكبار جهانى به تبعيت از خط امام راحل ايستاده  اس
است و در اين راه، لحظه اى عقب نشينى نمى كند.

رييس كميسيون فرهنگى مجلس يادآور شد: هدف 
اول قدرت استكبار قطعا پيدا كردن راه نفوذ به اليه هاى 
ــى و امنيتى  ــادى، فرهنگ ــف اجتماعى، اقتص مختل
ــت، عادى سازى  ــالمى ايران اس نظام جمهورى اس
ــتحاله نظام ايران و براندازى  ــازى براى اس و روان س
حاكميت كه همان اهداف فكرى 88 و 78 بود از جمله 
اهداف نفوذ است.وى در ادامه به حضور سياستمدار 
خبيث انگليسى جك استراو در روزهاى گذشته تحت 
ــاره و عنوان كرد: به  عنوان گردشگرى در اصفهان اش
راستى چرا بايد چنين افرادى كه برخواسته از استكبار 
خبيث هستند تحت عناوين واهى در ايران و اصفهان 
حضور پيدا كنند، ورود افرادى چون جك استراو نشان 

از فتنه اى بزرگ تر عليه اين ملت و نظام است.
وى تاكيد كرد: جوانان غيرتمند و انقالبى اصفهان به 
ــتاى بصيرت در مقابل اين سياستمدار  خوبى در راس
ــتادند و آن را محكوم كردند بنابر اين  ــى ايس انگليس
مسووالن بايد بر اساس غيرت دينى كه همواره مبارزه 
با استكبار را و مستكبرين را گوشزد مى كند بايستند 
و محكوم كنند.سالك با بيان اينكه غيرت دينى به ما 
ــتراوها را قلم كرد گفت:  ــاى جك اس مى گويد بايد پ
ــود،  ــلطه جو هرگز متوقف نمى ش ــا نظام س مبارزه ب
ــوش خود در  ــووالن بايد پنبه ها را از گ بنابراين مس
بياورند و بر اساس غيرت دينى در مقابل مستكبران 

بايستند.

امام جمعه موقت اصفهان:

آمريكا، نقش ستمكارانه اى 
در معادالت منطقه  دارد

مديركل ارشاد اصفهان:

پشتوانـه
 فرهنگ عمـومى

اجبار قـانونى
 نيست

دريچه هاى سد زاينده رود
بـاز شـد

ــكى رودخانه، براى كشت  دريچه هاى سد زاينده رود بعد از حدود 3 ماه خش
پاييزه كشاورزان شرق اصفهان بازگشايى شد.

ــان،  بااعالم  ــه اى اصفه ــركت آب منطق ــردارى ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
ــدت 28 روز  ــده رود از 13آبان ماه به م ــد زاين ــت: دريچه هاى س اين خبر گف
ــد.على بصيرپور با اشاره  ــرق اصفهان  باز ش ــاورزان ش ــت پاييزه كش براى كش
ــه خواهد بود،  ــب بر ثاني ــان 32 متر مكع ــهر اصفه ــه ورودى آب به ش به اينك
ــد  ــهر اصفهان مى رس ــان ماه به ش ــم، آب تا 15 آب ــت: با اين حج اظهار داش
ــادى از آب،  ــه اول بخش زي ــده رود، تا يك هفت ــكى زاين البته با توجه به خش
ــال  ــال نيز همانند س به داخل رودخانه نفوذ مى كند. وى با تاكيد بر اينكه امس
ــتان  ــخصي از آب براى جريان آب زاينده رود تا اوايل تابس ــته ميزان مش گذش
ــزان ــن مي ــا اي ــرد: ب ــدوارى ك ــراز امي ــت، اب ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ
ــت  ــاون حفاظ ــم. مع ــه داري ــده نگ ــاه زن ــدود 9 م ــا ح ــه را ت  آب رودخان
ــك  ــت: نزدي ــان گف ــه اى اصفه ــركت آب منطق ــردارى ش ــره ب و به
ــان ــراى جري ــده ب ــتان آين ــل تابس ــا اواي ــب آب ت ــر مكع ــون مت 90 ميلي

 زاينده رود در نظر گرفته شده است.



ــى مل ــم  تي ــيربازى،  ــى شمش ــيون جهان فدراس ــگ  رنكين ــن  در جديدتري
ــگاه نهم جهان  ــتين بار در طول تاريخ در جاي ــابر ايران براى نخس ــلحه س  اس
ــابر ايران كه در آخرين  ــيربازى اسلحه س ــتاد.تيم ملى شمش ــيا ايس و دوم آس
ــود، در جديدترين  ــده ب ــى صاحب جايگاه دهم ش ــيون جهان ــگ فدراس رنكين
ــود در رده نهم ــيون با يك پله صع ــوى اين فدراس ــده از س رده بندى منتشرش
ــتين بار در طول تاريخ است كه شمشيربازى ايران در قرار گرفت.اين براى نخس
 اسلحه سابر صاحب رتبه تك رقمى در رنكينگ جهانى مى شود. همچنين ميان 
ــره جنوبى كه در  ــگ جهانى، ايران بعد از ك ــيايى حاضر در رنكين تيم هاى آس
ــيايى  برترآس ــم  تي ــن  دومي ــن،  چي از  ــر  باالت ــه،  گرفت ــرار  ق ــم  شش رده 
به حساب مى آيد. اين صعود از آنجا به دست آمده كه تيم ملى شمشيربازى اسحه سابر 
ــت. در جريان  ــتان داش ــى مجارس ــاى جام جهان ــى در رقابت ه ــور موفق حض
ــب  ــد، تيم ايران با كس ــت برگزار ش ــته در بوداپس اين رقابت ها كه هفته گذش
ــه كه رده پنجم جهان را  چهار پيروزى برابر تيم هاى قدرتمند ، از جمله فرانس
در اختيار دارد، ميان 24 تيم شركت كننده به عنوان ارزشمند نهم دست يافت.
ــب  ــش انفرادى هم موفق به كس ــيربازان ايران در بخ ــا شمش ــن رقابت ه دراي
نتايج خوبى شدند و از جمله صعود على پاكدامن به جدول 32نفره و در نهايت 

عنوان بيست و هفتمين اين بازيكن، ميان 220 بازيكن حاضر در بوداپست.

ــين ــد مربى جانش ــرار  باش ــر  ق ــت: «اگ ــال گف ــى واليب ــم مل ــرعتى زن تي س
ــان  ــه بازيكن ــكو ب ــتم والس ــا سيس ــه ب ــد ك ــى باش ــد كس ــود باي ــواچ ش ك
ــاره تغيير و تحول ــرمايه درب ــادل غالمى، ملى پوش بانك س ــن بدهد.»ع تمري
ــن تيم ملى  ــوان بازيك ــه عن ــت: «من ب ــار داش ــى اظه ــم مل ــى تي در كادرفن
ــر حال  ــم. به ه ــرى بده ــم نظ ــى توان ــواچ نم ــدن ك ــا مان ــن ي ــاره رفت درب
ــا هم تابع  ــت و م ــيون واليبال اس ــى در اين باره فدراس ــده اصل ــم گيرن تصمي
ــد ببينيم  ــواچ تغيير كند باي ــد كه ك ــر قرار باش ــتيم. اما اگ ــا هس ــرات آنه نظ
ــد كه با  ــى روى كار بياي ــر مرب ــد بود. اگ ــى خواه ــورد نظر چه كس ــه م گزين
ــم بود در  ــق خواهي ــد قطعا موف ــان تمرين بده ــه بازيكن ــكو ب ــتم والس سيس
ــان اندك  ــم در اين زم ــد آن ه ــتم جدي ــم با يك سيس ــن صورت تي ــر اي غي

كار سختى را پيش رو خواهد داشت.»
ــايعه اى مطرح  ــى ژاپن ش ــابقات جهان ــه بعد از مس ــه اينك ــش ب وى در واكن
ــود، گفت:  ــواچ بركنار ش ــا ك ــازى كردند ت ــد، بد ب ــان از قص ــه بازيكن ــد ك ش
ــرح كردند اما  ــايعه را مط ــد از جام جهانى برخى از افراد اين ش ــفانه بع «متاس
ــت  ــت به دس ــود كه بازيكنان دس ــدارد. اگر قرار ب ــت ن ــچ عنوان صح ــه هي ب
ــابقات ديگر  ــا و مس ــم در تورنمنت ه ــار كني ــواچ را بركن ــه ك ــم بدهند ك ه
ــى المپيك كه يكى  ــابقات انتخاب ــام مى داديم چرا بايد در مس ــن كار را انج اي
ــى داديم. از ــن كار را انجام م ــابقات بود اي ــاس ترين مس ــم ترين و حس از مه
طرف ديگر بازيكنان آنقدر شخصيت بااليى دارند كه هيچ وقت درصدد خراب كردن 
مربى كارى انجام نمى دهند. ضمن اينكه بايد به اين نكته هم توجه كنيم كه خراب 
كردن يك مربى در اصل خراب شدن خود بازيكنان است. عملكرد تيم ملى با كواچ 
ــيايى را به دست  ــتيم براى اولين بار  قهرمانى بازى هاى آس خوب بود ما توانس
ــليقه  ــواچ در جريات تمرينات دچار اختالف س ــد كه گاهى با ك ــم هر چن آوري

مى شديم اما اين به معنى دشمنى و خراب كردن با كسى نبود.»
ــا بازيكنان  ــواچ ب ــاره رفتار ك ــال همچنين درب ــى واليب ــم مل ــرعتى زن تي س
ــت و در خارج  ــتانه داش ــوب و دوس ــان رفتار خ ــواچ با بازيكن ــت: «ك ــم گف ه
ــع، يكى از ــود. در واق ــى ب ــرم و صميم ــا گ ــا م ــيار ب ــال بس ــط واليب از محي

فاكتور هاى اصلى كواچ همين رفتار دوستانه اش با بازيكنان بود.»
در  ــراد  اف ــى  برخ ــاى  صحبت ه ــه  ب ــش  واكن در  ــان  پاي در  ــى  غالم
ــرد:  ك ــان  خاطرنش ــى  مل ــم  تي ــان  بازيكن ــاالى  ب ــتمزدهاى  دس ــورد  م
ــاله تنها تيم گروهى كه توانست عملكرد خوبى به دست بياورد  «در اين چند س
ــر  اگ ــه  ك ــت  آنهاس ــق  ح ــن  بنابراي ــد.  بودن ــا  ه ــت  واليباليس
ــا  واقع ــان  بازيكن ــه  اينك ــن  ضم ــد.  بگيرن ــى  باالي ــتمزد  دس
ــدازه قرارداد  ــت به ان ــم ندارند. حق و حقوق يك واليباليس ــتمزد بااليى ه دس
ــفانه اين جو را ،فوتبالى ها  ــك بازيكن ليگ درجه دو فوتبال هم نيست.متاس ي
ــتند واليبال را  ــال داش ــا عملكرد ضعيفى كه در اين چند س ــد تا ب راه انداختن
ــب كرده است؟  ــال ها اين افتخارات را كس ــته در اين س خراب كنند. كدام رش
بازيكنان واليبال هرچقدر هم دستمزد بگيرند، يك دهم دستمزد فوتباليست ها 

نمى شود.»
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سيرى در دنياى ورزش

صعود تاريخى شمشيربازى ايران 
به10 تيم برترجهان 

فوتبالى ها به خاطر عملكرد ضعيف شان 
عليه ما، جو راه انداخته اند 

ــكالتى كه براى  ــاره به مش ــيون فوتبال با اش ــوان فدراس ــب رييس بان ناي
تيم ملى فوتسال بانوان پيش آمده است گفت: پيشنهاد گواتماال براى حضور 
تيم ملى زنان ايران در مسابقات جام جهانى خنده دار است. الهه عرب عامرى، 
درباره آخرين وضعيت حضور تيم فوتسال زنان ايران در مسابقات جام جهانى 
ــت. گواتمااليى ها دو روز پيش  گواتماال اظهار كرد: هيچ خبر جديدى نيس
به ما پيشنهاد دادند كه به كشور آلمان برويم و از آن كشور ويزاى گواتماال 
بگيريم.وى افزود: نمى دانم اين چه پيشنهادى بود كه به ما دادند. خودمان

ــد گرفتن  ــى داني ــور كه م ــان ط ــتيم. هم ــى دانس ــزى را م ــن چي چني
ــد با اين  ــور كني ــد. تص ــول مى كش ــودش 21 روز ط ــينگن خ ــزاى ش وي
ــور  ــپس از آن كش ــينگن بگيريم و س ــزاى ش ــد وي ــا اول باي ــنهاد، م پيش
ــت.  ــنهاد واقعا خنده دار اس ــم. اين پيش ــاال اقدام كني ــراى ويزاى گواتم ب
ــپورت    ــان كرد: ما كپى پاس ــيون فوتبال خاطرنش نايب رييس بانوان فدراس
اعضاى تيم را براى گواتماال فرستاديم تا به نوعى مشكل ويزاى ما را حل كنند اما آنها 
مى گويند تيم تان را به مكزيك بياوريد و دو روز اينجا بمانيد تا پس از انگشت نگارى 
وارد گواتماال شويد. شما تصور كنيد ما چطور مى توانيم با 20 دختر جوان به 
مكزيك برويم و تازه دو روز هم بخواهيم آنجا معطل شويم كه معلوم نيست

ــه گواتماال  ــفر ب ــرايط ما هم براى س ــرايطى دارد. در هر صورت ش ــه ش چ
مشخص است و اگر نشود به اين كشور نمى رويم، هرچند مسابقات قرعه كشى و

 گروه بندى هم شده است.

ــگاه  ــلونا به عقيده روابط عمومى اين باش مهاجم آرژانتينى تيم فوتبال بارس
ــد.  ليونل مسى، ــيكو نمى رس ــا هرگز به ال كالس و روزنامه نزديك به بارس

ــود را  ــت خ ــه دوران نقاه ــلونا ك ــال بارس ــم فوتب ــدى تي ــن كلي بازيك
ــبت به  ــيار بهترى نس ــال وضعيت بس ــر ح ــذارد و به ه ــر مى گ ــت س پش
ــگاه بارسلونا نمى تواند  ــكى باش ــته دارد طبق نظر كادر پزش دو هفته گذش
ــپورت كاتالونيا نيز اين خبر را  ــد. از طرفى روزنامه اس ــيكو برس به ال كالس
ــى در دربى ال كالسيكو  تاييد كرده و به صورت واضح و قطعى از غيبت مس
ــايد يك معجزه، ميليون ها هوادار مسى در  ــته است؛ اما در اين ميان ش نوش
ــر جهان را خوشحال كند. يك معجزه كه ال كالسيكو را ديدنى كند  سراس
ــر جهان بهانه اى براى نشستن  ــت در سراس و براى صدهاهزار فوتبال- دوس
ــى آرژانتين اين روزها  ــاژور تيم مل ــازد. ماس روبه روى صفحه تلويزيونى بس
ــت و او به  ــگاه بارسلونا اس ــى، ميهمان باش ــتور مديربرنامه هاى مس به دس
ــيكو خواهد رسيد. چند  ــى به ال كالس ــى گفته كه مس دو روزنامه انگليس
ــته اند؛ اما  ــيكو نوش ــى در ال كالس منبع خبرى عرب زبان نيز از حضور مس
هيچ يك آن قدرها هم معتبر نيستند كه بشود به استنادشان، خبر اسپورت 
ــى، دل خود  ــيارى از هواداران مس كاتالونيا را ناديده گرفت. در اين ميان بس
ــايد اين يك حربه تاكتيكى و فريب  ــناريو خوش كرده اند كه ش را به اين س
ــد. در هر حال بايد منتظر ماند تا نتيجه نبرد تن به تن معجزه  ــى باش آرايش

با منطق مشخص شود.

پيشنهاد گواتماال براى فوتسال زنان ايران 
خنده دار است

مســى 
در انتظـار يـك معجـزه

ــر  ديگ ــار  ب ــيا  آس ــى  قايقران ــيون  كنفدراس ــود  ش ــى  م ــنيده  ش
مسابقه هاى قهرمانى آسيا را به عنوان رقابت كسب سهميه المپيك تعيين 
كرده است. در حالى كه چند روز پيش اعالم شد رقابت انتخابى كسب 
ــيا  آس ــى  قهرمان ــاى  ه ــابقه  مس از  ــى  قايقران ــك  المپي ــهميه  س
ــووالن  ــود كه باز هم نظر مس ــنيده مى ش ــت؛ اما ش ــده اس حذف ش
تغيير كرده است.مسابقه هاى قايقرانى آب هاى آرام از ديروز در كشور اندونزى
ــوان انتخابى  ــه عن ــش از اين ب ــابقه ها پي ــن مس ــود. اي ــاز مى ش آغ
ــش به دليل ــا چند روز پي ــده بود؛ ام ــو تعيين ش ــك 2016 ري المپي
ــد كه ــم بر اين ش ــان تصمي ــور ميزب ــب كش ــوى نامناس ــرايط ج ش
 انتخابى المپيك از اين رقابت ها حذف و مسابقات فقط تحت عنوان قهرمانى 
ــود.اما در مجمع و نشست ديروز مسووالن اندونزيايى با آسيا برگزار ش
ــم تصميم  ــد باز ه ــر مى رس ــه نظ ــيا ب ــى آس ــيون قايقران كنفدراس
ــور ميزبان  ــده و رايزنى كش ــه ش ــن رقابت گرفت ــاره اي ــدى درب جدي
ــابقه هاى  ــورت تاييد نهايى، مس ــت. بنابراين درص ــوده اس تاثيرگذارب
ــراى المپيك  ــيا حكم انتخابى ب ــاى آرام قهرمانى آس ــى آب ه قايقران
ــووالن  مس ــل،  قب ــدروز  چن دارد.  را  ــل  برزي ــروى  ريودوژاني  2016
تصميم گرفتند كه رقابت هاى كسب سهميه آب هاى آرام را هم به مانند ديگر 
ــال 95 ــت س ــزا و در اريبهش ــه صورت مج ــى ب ــاى قايقران ــته ه رش

 برگزار كنند.

احتمال بازگشت سهميه هاى المپيك به 
مسابقات قايقرانى قهرمانى آسيا 

ــر اينكه  ــا تاكيد ب ــيون فوتبال ب رييس فدراس
ــى روش ــوس ك ــاى كارل ــد مصاحبه ه ــر رون اگ

ــى ورود ــه حقوق ــد كميت ــته باش ــه داش  ادام
ــد مى تواند از  ــن رون ــه اي ــرد گفت: ادام ــد ك  خواه

ــود. على كفاشيان،  ــامل ش جريمه مالى تا اخراج را ش
ــتى با كارلوس كى روش تذكر الزم  روز دوشنبه در نشس

ــه هايش عليه  ــه ها و مصاحب ــا به صدور بياني را به وى داد ت
ــت،  ــيون پايان دهد اما دقايقى پس از اين نشس دبيركل فدراس

ــد  ــم در آن ديده نش ــار خوبى ه ــه اى كه رفت ــى روش در مصاحب ك
ــدى موضع گيرى و تاكيد كرد وى را نمى شناسد.  مجددا عليه عليرضا اس

ــرح كرد. ــادار و توهين آميز مط ــدى معن ــا پوزخن ــد» را ب او اين «نمى شناس
ــى  كم ــروز  امـــــ ــا  امـــــ ــال  فوتـــــب ــيون  فــــــــدراس ــس  ريي

ــه  ــال ب ــت: قب ــرد و گف ــت ك ــى روش صحب ــا ك ــورد ب ــورد برخ ــر در م ــدى ت جــــ
ــا ــه ه ــدور بياني ــا و ص ــه ه ــه مصاحب ــه ب ــتيم ك ــر خواس ــه اخي ــددا در جلس ــم و مج ــر داده بودي ــان تذك ايش

ــن  ي ا ــه  هم ــه  اينك ــر  ب ــد  تاكي ــا  ب ــت.وى  اس ــداده  ن رخ  ــاق  تف ا ــن  ي ا ــرا  ظاه ــا  ام ــد  ده ــان  پاي
ــالف  ــا برخ ــت: اينه ــد گف ــد ش ــت خواه ــى روش ثب ــوس ك ــابقه كارى كارل ــا در س ــه ه ــا و بياني ــه ه مصاحب
ــه از  ــد ك ــد ش ــى خواه ــه هاي ــامل جريم ــال دارد و ش ــيون فوتب ــا فدراس ــان ب ــه ايش ــت ك ــراردادى اس ق
ــناد در اختيار كميته حقوقى قرار  ــد.وى با بيان اينكه اين اس ــود و به اخراج ختم خواهد ش ــرع مى ش جريمه مالى ش
خواهد گرفت تا بررسى بيشترى در مورد آن صورت بگيرد در مورد نشستى كه با محمود گودرزى، وزير ورزش و جوانان 

داشت، گفت: ايشان هم تذكر الزم در مورد آقاى كى روش را دادند و خواستند كه به اين وضعيت پايان داده شود.

ــى  ــال درحال ــر فوتس ــگ برت ــل دوم لي ــم فص ني
ــه ــود ك ــزار مى ش ــر برگ ــم كمت ــك تي ــا ي ب
ــگ ــار زن ــك ب ــابقات ي ــدن مس ــى ش  13 تيم

ــدا درآورد و  ــه ص ــران را ب ــال اي ــى فوتس ــى برنامگ  ب
هيچ كس به آن توجهى نكرد. 

از  ــان  اصفه ــوى  نيل ــى  كاش ــم  تي ــراف  انص از  ــد  بع
ــى  ــم و گيت ق ــرو  ــين پيش ياس ــاى  تيم ه ــل  ــدار مقاب دي
ــال،  ــر فوتس ــگ برت ــم لي ــم و پانزده ــه چهارده ــند در هفت پس
ــابقه  ــركت در دو مس ــدم ش ــر ع ــه خاط ــون و ب ــق قان ــم طب ــن تي اي
ــم ــك تي ــقوط ي ــرد . س ــقوط ك ــته اول س ــگ دس ــه لي ــى، ب ــى در پ پ
ــال  ــوص فوتس ــه خص ــراى ورزش و ب ــدر ب ــته اول، آنق ــگ دس ــه لي ــرى ب ــگ برت  لي
ــت و در واقع  ــرا پرداخ ــن ماج ــه يابى اي ــرى و ريش ــه پيگي ــى ب ــر كس ــت كه كم ت ــده اس عادى ش
ــن ــال دومي ــگ فوتس ــو در لي ــى نيل ــم كاش ــد تي ــزرگ نگزيد.هرچن ــاق ب ــن اتف ــس از اي ــچ ك َكك هي

 تيم اصفهان محسوب مى شد ولى نكته عجيب اينجاست كه حتى هيات فوتبال استان اصفهان هم به سادگى از كنار يك سهميه 
ليگ برترى فوتسالش گذشت و سرمايه اى كه به سختى ليگ برترى شده بود را از دست داد.سقوط تيم كاشى نيلويك بار ديگر 
چراغ بى نظمى فوتسال ايران را روشن كرده؛ فوتسالى كه ضمانت اجرايى قوانينش در حدى نيست كه حتى بتواند از انصراف 
يك تيم در ليگ برتر جلوگيرى كند و يا از ابتداى فصل، اجازه حضور در ليگ را به تيم هايى ندهد كه از توانايى مالى براى شركت 
ــكالت ابتدايى و عجيب و غريبى از اين دست  ــتند.به نظر مى رسد تا زمانى كه فوتسال ايران با مش در مسابقات برخوردار نيس
روبه رو است، دليل ناكامى  هاى بين المللى و از دست دادن قهرمانى در جام ملت هاى آسيا را نبايد در جاى ديگرى جستجو كرد.

جـريمـــه كـــى روش 
مى تواند اخراج هم باشد

ليگ برتر فوتسال،
 13 تيمى شد و َكك 

هيچ كس نگزيد!

نايب رييس بانوان فدراسيون كاراته، گفت: مى دانم كادرفنى بهترين برنامه را براى آماده سازى 
ملى پوشان رده هاى سنى داشته است.

ــه ــه ب ــى كارات ــاى مل ــم ه ــزام تي ــاره اع ــاه محمدى، درب ــرت ش عش
ــابقات جهانى اندونزى افزود: تيم هاى ملى كاراته در سه رده نوجوانان،   مس
جوانان و اميد در بخش كوميته عازم كمپ جهانى اندونزى قبل از رقابت هاى 

جهانى مى شوند و مسابقات جهانى نيز از 21 آبان آغاز خواهد شد.
ــت: نمى توانم  ــابقات جهانى گف وى درباره پيش بينى اش درباره نتايج مس
ــدا تمام تالش  ــا از ابت ــى كنم؛ ام ــوان پيش بين ــب مدال و عن در مورد كس
ــابقات جهانى  ــان براى مس ــازى ملى پوش كادر فنى تيم هاى ملى، آماده س
ــيون كاراته با اشاره به تالش  ــت.نايب رييس بانوان فدراس به نحو مطلوب اس
ــنى پايه براى آناليز حريفان جهانى،  افزود:  مربيان تيم هاى ملى رده هاى س
رقيبان اصلى كاراته كاها كشورهاى ژاپن، مصر، آلمان،  فرانسه و تركيه  هستند 

و ملى پوشان ايران هم سعى دارند بتوانند نسبت به دوره گذشته رقابت هاى جهانى نتايج بهترى 
بگيرند.

ــل آنچه كه  ــدن به دلي ــره المپيك لن ــدال نق ــتى و دارنده م ــى كش ــابق تيم مل آزادكار س
ــت، با  ــده اس ــتى آزاد» خوانده ش ــاى ملى كش ــان تيم ه ــى به مربي «اتهام زن

محروميتى سنگين مواجه شد. 
ــاره كادر فنى ــه اى، مطالبى را درب ــش در مصاحب ــودرزى، چندى پي صادق گ

 تيم هاى ملى كشتى آزاد مطرح كرده بود. 
ــوى كميته انضباطى، از آنجا  اين كشتى گير سابق تيم ملى پس از احضار از س
ــت ادعاهايش را در قبال مربيانى كه درباره آنان اظهار نظر كرده بود كه نتوانس

ــى به يك  ــويش اذهان عموم ــن، افترا و تش ــه اتهام توهي ــاند، ب  به اثبات برس
ــتى و پرداخت  ــه فعاليت هاى مربوط به كش ــال محروميت از حضور در كلي س

جريمه نقدى 50 ميليون ريالى محكوم شد. 
با ابالغ اين حكم بدوى به صادق گودرزى، در صورتى كه او به حكم صادرشده در 
مدت زمان تعيين شده اعتراض كند، موضوع در كميته استيناف مورد بررسى قرار خواهد گرفت 

و در غير اين صورت، حكم به مرحله اجرا در خواهد آمد.

مربيان كاراته تمام هدف شان ،موفقيت در مسابقات جهانى است  محروميت سنگين نايب قهرمان المپيك 

ــه تفريحش  ــتقالل ب ــه وضعيت اس ــدون توجه ب ــم كرار ب جاس
ــردازد و صد البته در اين ماجرا حق را به خودش مى دهد،  مى پ

چرا كه تيمش نتوانسته به تعهدات مالى خود عمل كند.
ــى اش  ــن عراق ــه از بازيك ــد هميش ــز مانن ــى ني ــز مظلوم پروي
در  ــى  ناتوان ــت  باب را  ــتقالل  اس ــران  مدي و  ــرده  ك ــت  حماي

پرداخت مطالبات بازيكنان سرزنش مى كند.

لنز دوربين

بى توجهى جاسم كرار به شرايط استقالل

ــپاهان ــرمربى س ــت در آينده اى نزديك س ــرار اس ق
ــود و اين در حالى است كه مديران اين تيم  انتخاب ش

كالف سردرگمى را دنبال مى كنند.
ــرمربى  س ــى،  فرك ــين  حس ــه  اينك از  ــس  پ
ــپاهان در فصل جديد با اين تيم موفق  تيم فوتبال س
به كسب نتايج الزم نشد، با يك توافق دو جانبه از اين 
ــار سكوها نيز روى  ــگاه جدا شد؛ هر چند كه فش باش
ــرمربى فنى  ــوع بى تأثير نبود و در نهايت س اين موض
ــورمان عطاى كار در اصفهان  و اخالقمدار فوتبال كش
ــيده و ديار نصف جهان را به مقصد  را به لقايش بخش

تهران ترك كرد.
ــرم نويدكيا  ــت مح ــاس و پس از بازگش بر همين اس
ــى اين تيم  ــپاهانى ها، روز به روز به حواش به جمع س
افزوده شد و در نهايت آن اتفاقى كه نبايد در اين تيم 
مى افتاد، افتاد تا سپاهان نيز به روزهاى پر از چالش و 

حاشيه لبخند بزند.
ــك  ــده اى نزدي ــت در آين ــرار اس ــر ق ــوى ديگ از س
سرمربى سپاهان انتخاب شود و اين در حالى است كه 
ــردرگمى را دنبال مى كنند و  مديران اين تيم كالف س
هنوز مشخص نيست سياست انتخاب مربى در اين تيم 

بر اساس چه پروسه اى دنبال خواهد شد.
ــد، سپاهانى ها در  روز اولى كه فركى از اين تيم جدا ش
ــتاب زده ، بصيرت را به عنوان مربى موقت  اقدامى ش
اين تيم انتخاب كردند؛ انتخابى كه خيلى دوام نداشت 
ــه نويدكيا داد و  ــى زود جاى خود را ب ــرت خيل و بصي
ــوص گفت كه چه  ــه، باقريان در اين خص جالب اينك
كسى بصيرت را به عنوان مربى موقت سپاهان انتخاب 

كرد؟ بگوييد تا با وى برخورد كنم.

ــرف و حديث هاى  ــا نيز ح ــاب نويدكي ــورد انتخ در م
ــر روز مديران  ــود دارد. در اين خصوص ه زيادى وج
مختلف سپاهان در اين خصوص اظهارنظرات متفاوتى
ــووليت نويدكيا فقط براى  ــد. باقريان از مس ابراز دارن
ــت  ــخن مى گويد و اين در حالى اس بازى با راه آهن س
ــاالرى در  كه كفعمى ضمن اعالم برخورد با بازيكن س
ــه نويدكيا براى انتخاب  ــپاهان از دادن اختياز تام ب س
مسير آينده اش خبر داده است و تو گويى كه همه اين 
مسايل از قبل نوشته شده و مديران در حال اجراى اين 
سناريو هستند.تناقض گويى در رفتار مديران سپاهان 
ــوج مى زند. باقريان در گفت و گو با فارس گفته بود  م
ــور مى تواند مربى  ــت و چط نويدكيا هنوز بازيكن اس
باشد؛ اما به 24 ساعت نمى كشد كه او به عنوان مربى 

موقت زردپوشان انتخاب مى شود.
ــدن  ــوى ديگر نيز در حالى كفعمى از منتفى ش از س
ــپاهان خبر مى دهد كه باقريان  حضور قلعه نويى در س
ــرار دارد و در اين  ــز در بين گزينه ها ق ــد او ني مى گوي
ــپاهان با  ــت كه مديران س ــخص نيس ميان واقعا مش
خودشان چند چندند كه يكى از اولويت مربى خارجى 
در تيم زردپوش اصفهانى خبر مى دهد و ديگرى بخت 
ــا اين حال هرچه كه  ــتر مى داند.ب مربى ايرانى را بيش
ــرم نويدكيا به  ــدرت پنهان مح ــت نمى توان از ق هس
ــپاهان  ــاالرى در س ــته بازيكن س ــوان نماد برجس عن

چشم پوشى كرد.
با بازگشت نويدكيا به سپاهان، ابتدا يكى از موفق ترين 
ــد و سپس  ــال هاى اخير از اين تيم جدا ش مربيان س
ــال اخير  ــه موفقيت ها و قهرمانى هاى چند س نوبت ب
رسيده است تا روز به روز از اين تيم دور و دورتر شود.

مديران سپاهان با خودشان چند چندند؟!

نويدكيا سرمربى مى شود، نمى شود؟ 
مسأله اين است!
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آيا مى دانستيد راز موفقيت

راز هشتم
وقتى كار به مشكل مى خورد، نه ديگران را سرزنش كن و نه خود را،

انسان وقتى شنا ياد مى گيرد كه از فرو رفتن در آب نترسد.
راز نهم

براى موفقيت در هر كار،
بايد ابتدا تصوير واضحى از نقشه كار داشته باشى.

آن گاه، همان طور كه در باد شديد، نخ بادبادك را محكم نگه مى دارى،
بايد هدفت را هم به همان محكمى نگه دارى.

راز دهم
اگر طرحى در عمل مشكل تر از آن شد كه فكر مى كردى،

دلسرد نشو.همه چيز اين دنيا همين طور است،
به خصوص اگر ارزشمند باشد.

الجرم خود حبابى بيش نبود، زيبا اما توخالى.
راز يازدهم

مشكالت، ما را قوى و به سمت
پيروزى هاى بزرگ تر هدايت مى كنند.

كوهنوردى آسان نيست، اما منظره اى هم كه
از قله كوه ديده مى شود، بسيار زيباست.

راز دوازدهم
اراده ات را قوى كن.

خود را وارد به انجام كارهايى كن كه برايت مشكل اند.
سپس آنها را با جديت انجام بده.

بعد از مدتى خواهى ديد كه اراده ات همانند
گرزى فوالدى سخت و درخشان شده است.

راز سيزدهم
با انرژى كامل روى كارهايت تمركز كن.

شيشه هاى رنگى كليسا، هنگام عبور نور از آنها
بسيار زيبا و درخشان مى شوند.

كارهايت را هم اگر با انرژى انجام دهى،
شفاف و زيبا خواهند شد.

راز چهاردهم
هنگامى كه قصد انجام كارى را دارى، از خود نپرس :

ديگران آن را چگونه و با چه روشى انجام داده اند ؟
بلكه بپرس : چگونه مى توانم آن را درست و به بهترين وجه ممكن انجام 

دهم.
اين را بدان كه همواره حقيقتى تازه در انتظار كشف شدن است.

بدون احساس وجود اين حقايق، كريستف كلمب
هرگز به آمريكا نمى رسيد و گراهام بل تلفن را اختراع نمى كرد.

راز پانزدهم
هر كارى را با جان و دل انجام بده.

اگر شعاع انرژى ات را مانند ذره بينى كه نور خورشيد را متمركز مى كند،
روى موانع تمركز دهى،

هر مانعى كه سر راهت باشد خواهد سوخت.                             ادامه دارد ....

به شيطان گفتم: «لعنت بر شيطان!» لبخند زد.
پرسيدم: «چرا مى خندى؟»

پاسخ داد:«از حماقت تو خنده ام مى گيرد».
پرسيدم: «مگر چه كرده ام؟»

گفت: «مرا لعنت مى كنى در حالى كه هيچ بدى در حق تو نكرده ام»
با تعجب پرسيدم: «پس چرا زمين مى خورم؟»

جواب داد: «نفس تو مانند اسبى است كه آن را رام نكرده اى. نفس تو 
هنوز وحشى است؛ تو را زمين مى زند.»

پرسيدم: «پس تو چه كاره اى؟»
پاسخ داد: «هر وقت سوارى آموختى، براى رم دادن اسب تو خواهم 

آمد؛ فعًال برو سوارى بياموز !!!»

همسايه فضول
زن و مرد جوانى به محله جديدى اسباب كشى كردند. روز بعد هنگام 
صرف صبحانه زن متوجه شد كه همسايه اش در حال آويزان كردن 

رخت هاى شسته است.
ــرش كرد و گفت: لباس ها را چندان تميز نشسته است.  رو به همس

احتماال بلد نيست لباس بشويد شايد هم بايد پودرش را عوض كند.
مرد هيچ نگفت.مدتى به همين منوال گذشت و هر بار كه زن همسايه 
ــته را آويزان مى كرد، او همان حرف ها را تكرار مى  لباس هاى شس

كرد.
يك روز با تعجب متوجه شد همسايه لباس هاى تميز را روى طناب 

پهن كرده است به همسرش گفت: ياد گرفته چه طور لباس بشويد.
ــدم و پنجره هايمان را  ــخ داد: من امروز صبح زود بيدار ش مرد پاس

تميز كردم!

شعر زيبايى در وصف مادرحكايت

او كه عشقش تو دلُم قّد خدامه ننمه
او كه هر ُجو من باشم پشت و پنامه ننمه

او كه اَى باكيم بشه قرار و آروم نداره
مى شينه بالوى سُرم فكر دوامه ننمه

او كه من هر چى بخوام واسم تدارك مى بينه
نَمى پُرَستم اُزم بَِرى كجامه ننمه

او كه هر موقع نگاُهم مى كنه با يى نظر
مى خونه هر بد و خوبى تو نگامه ننمه

او كه اَى دير بُُكنم اَى همه نصف شب بشه
مى شينه گوشه ى اتاق و چيش برامه ننمه
او كه اَى از رو جوونى به او پرخاش بكنم

اِنگو كه تشنه ى حرف نابجامه ننمه
او كه با همه ى بديم اُزم شكايت نداره
به كسى نَمى گه كه محتاج وفامه ننمه

او كه من تو زندگيم هر چى دارم از او دارم
به خدا بعد خدا او هم خدامه، ننمه

كاريكاتور(مرگ خاموش)

جواب سودوكو  شماره 1721سودوكو  شماره 1722

جواب معما 1721معما 1722
چنانچه يك يا چند نفر از افراد جمعيتى مرتكب جرم 
يا عمل ناشايست شوند هميشه بر عاقل يا عقالى آن 
ــوول ارتكاب  جمعيت خرده مى گيرند و آنها را مس
ــتند مرتكبين را قبل از  جرم مى شناسند كه نتوانس
ــد و از ارتكاب  ــت و راهنمايى كنن ارتكاب جرم دالل
ــت آنان قبل از بروز واقعه جلوگيرى  اعمال ناشايس
نمايند.در اين گونه موارد حرفشان اين است كه ديه 
بر عاقله است. گاهى نيز گفته مى شود: « اگر فالنى 
خطا كرد شما عفوش كنيد زيرا ديه بر عاقله است.» 
كه استفاده از آن به شكل اخير صحيح نيست چه عفو 
و بخشش ارتباطى با ديه و خونبها ندارد.بر طبق احكام 
و تعاليم اسالمى اگر كسى ديگرى را متعمدا به قتل 
برساند كيفر او قصاص است يعنى بايد كشته شود. در 

ــراى اولياى مقتول قرار  قتل عمدى حق قصاص از ب
ــت تراضى طرفين منتهى به  داده شده و ممكن اس
ترك قصاص و اخذ ديه و خونبها شود. در اين صورت 
خونبها از ثروت قاتل به اولياى مقتول پرداخت خواهد 
شد. اما چنانچه قتل به اشتباه رخ دهد، بدين معنى 
كه قاتل قصد كشتن نداشته و قتل به طور خطا و غير 
عمد اتفاق افتاده باشد در اين صورت قصاص در بين 

نخواهد بود و ديه يا خونبها پرداخت مى شود:
ــارت به معنى عاقل و خردمند  كلمة عاقله در اين عب
نيست بلكه جماعت عاقله كه بايد ديه قتل اشتباهى 
را بپردازند عبارت است از : پدر و فرزندان و خويشان 
پدرى از قبيل اعمام و بنى اعمام ابى و ابوينى و اخوال 

(دايى ها) و بنى اخوال ابى و ابوينى قاتل هستند.

1- مگس
2- پوست درخت

3- نقطه
4- كاهو

5- فنجان
6- پرگار
7- نامه

پاسبانى از كنار خانه اى مى گذشت. صداى جيغ و داد 
و فريادى را شنيد. بى اختيار به سوى آن خانه رفت و در 
را گشود. درهمين حال شنيد كه يكى فرياد مى ِكَشد: 
ــبان سراسيمه وارد خانه شدو يك  على مرا مكش. پاس
راست به سوى اتاقى كه از آن سروصدا شنيده مى شد 
رفت. ديد جسد خون الودى روى زمين افتاده و پنج نفر 

دور آن جمع شده اند.
 با اينكه آلت قتاله اى در دست هيچ يك از آنان نبود و نام 
آنان نيز روى لباس شان نوشته نشده بود وپاسبان هم 
هيچ يك از آن پنج نفر را نمى شناخت، با اين وجود از 
ميان آنان، قاتل را به زودى شناخت او را دستگير كرده 

با خود به كالنترى برد.
پاسخ دهيد پاسبان روى چه قرائنى قاتل را شناخت؟

معما ايستگاه ضرب المثل
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ديه بر عاقله است

داستان كوتاه

ــى كوچولو؛ خيلى  ــب كوچولويى دارم؛ خيل من قل
خيلى كوچولو! 

مادربزرگم مى گويد: قلب آدم نبايد خالى بماند. اگر 
ــت است و آدم را  خالى بماند،  مثل گلدان خالى زش

اذيت مى كند.
ــر مى كنم  ــت دارم فك ــن هم، مدتى س  براى همي
ــى بايد بدهم؛ يعنى،  اين قلب كوچولو را به چه كس
ــتش، چه طور بگويم؟  دلم مى خواهد تمام اين  راس
ــنگ كوچولو، به  قلب كوچولو را مثل يك خانه قش
ــتش دارم... يا...  كسى بدهم كه خيلى خيلى دوس
ــى كه خيلى خوب است، كسى كه  نمى دانم... كس
ــت توى قلب خيلى كوچولو و تميز  واقعا حقش اس

من خانه داشته باشد. 
خب راست مى گويم ديگر. نه؟

 پدرم مى گويد:  قلب، مهمان خانه نيست كه آدم ها 
بيايند، دو سه ساعت يا دو سه روز توى آن بمانند و 
بعد بروند. قلب، النه ى گنجشك نيست كه در بهار 

ساخته بشود و در پاييز باد آن را با خودش ببرد...
 قلب، راستش نمى دانم چيست، اما اين را مى دانم 
ــت  ــاى آدم هاى خيلى خيلى خوب اس كه فقط ج

براى هميشه...
 خوب... بعد از مدت ها كه فكر كردم، تصميم گرفتم 
قلبم را بدهم به مادرم، تمام قلبم را تمام تمامش را 

بدهم به مادرم، و اين كار را هم كردم... 
اما... 

ــدم، با اين كه مادر  اما وقتى به قلبم نگاه كردم، دي
ــت،  خوبم توى قلبم جا گرفته، خيلى هم راحت اس

باز هم نصف قلبم خالى مانده...
 خوب معلوم است. من از اول هم بايد عقلم مى رسيد 

و قلبم را به هر دوتاشان مى دادم؛ به پدرم و مادرم.

 
 ، ــس پ

ــن كار را  همي
كردم.

ــدش  بع  
مى دانيد چه 
ــد؟  ش طور 
ــت  بله، درس
ــگاه  ــت. ن اس
كردم و ديدم 

كه باز هم توى 
ــدارى  ــم مق قلب

جاى خالى مانده... 
ــم گرفتم آن  فورا تصمي

ــه ى خالى قلبم را بدهم  گوش
ــه خيلى  ــد نفر ك ــد نفر. چن به چن

دوستشان داشتم و اين كار را هم كردم:
ــم،  ــم، پدربزرگ ــر كوچك ــم، خواه ــرادر بزرگ  ب

ــك عموى  ــان و ي ــى مهرب ــك داي ــم، ي مادربزرگ
خوش اخالقم را هم توى قلبم جا دادم...

ــلوغ  ــابى ش ــردم حاال ديگر توى قلبم حس  فكر ك
ــه اين كوچكى،  ــده... اين همه آدم، توى قلب ب ش

مگر مى شود؟
 اما وقتى نگاه كردم،  خدا جان! مى دانيد چه ديدم؟

 ديدم كه همه اين آدم ها، درست توى نصف قلبم جا 
گرفته اند؛ درست نصف. با اين كه خيلى راحت هم 
ــده بودند و مى گفتند و مى خنديدند. و هيچ  ولو ش

گله يى هم از تنگى جا نداشتند...
 من وقتى ديدم همه ى آدم هاى خوب را دارم توى 
ــعى كردم اين عموى پدرم را  قلبم جا مى دهم، س

هم ببرم 
قلبم  توى 
و يك گوشه 
بهش جا بدهم... 
اما... جا نگرفت... هر 
چه كردم جا نگرفت... 
دلم هم سوخت... اما چه كار كنم؟ 
جا نگرفت ديگر. تقصير من كه نيست حتما 
ــت. يعنى، راستش، هر وقت كه  تقصير خودش اس
خودش هم، با زحمت و فشار، جا مى گرفت، صندوق 
بزرگ پول هايش بيرون مى ماند و او، َدوان َدوان از 

قلبم مى آمد بيرون تا صندوق را بردارد...
ــى توانيم در  ــى را كه مى خواهيم نم  نكته: هركس
ــه را صادر ــا دعوتنام ــا بدهيم. يعنى م قلبمان ج

 مى كنيم، بقيه اش به مهمان بستگى دارد. چون آن 
شخص هم بايد خودش بخواهد و بتواند با خودش 
كنار بيايد كه براى ماندن در اين قلب چه چيزهايى 
را بايد كنار بگذارد. يعنى سبكبار بيايد تا راحت باشد 
وگر نه مشغول حمل و جا دادن بارش مى شود و از 

ميهمانى قلب جا مى ماند.

مردى داشت در جنگل هاى آفريقا قدم مى زد كه ناگهان صداى وحشتناكى 
به گوشش رسيد كه دايم بلندتر مى شد. وقتى به پشت سرش نگاه كرد، ديد 
ــرعت باور نكردنى دارد به سمتش مى آيد. مرد بالفاصله  شير گرسنه اى با س
ــكمش كامال به چشم  ــير كه از گرسنگى تورفتگى ش پا به فرار گذاشت و ش
ــد كه ناگهان مرد چاهى را  ــت به او نزديك و نزديك تر مى ش مى  خورد داش
ــريع خود را  ــه طنابى از باال به داخل چاه آويزان بود. س در مقابل خود ديد ك
ــد تا مقدارى صداى نعره هاى شير  به داخل چاه انداخت و از طناب آويزان ش
كمتر شد و مرد نفسى تازه كرد متوجه شد كه در درون چاه اژدهايى عريض 
و طويل با سرى بزرگ براى بلعيدن وى لحظه شمارى مى كند. مرد داشت به 
ــير و اژدها فكر مى كرد كه متوجه شد دو موش  راهى براى نجات از دست ش
سفيد و سياه دارند از پايين چاه از طناب باال مى آيند و همزمان دارند طناب را 

مى خورند و مى بلعند. مرد كه خيلى ترسيده بود با شتاب فراوان داشت طناب 
ــقوط كنند اما فايده اى نداشت و از شدت تكان  را تكان مى داد تا موش ها س
ــت با ديواره ى چاه برخورد مى كرد كه ناگهان ديد بدنش با  دادن طناب داش
چيز نرمى برخورد كرد. خوب كه نگاه كرد ديد كندوى عسلى در ديواره ى چاه 
ــل بود را ليسيد و از شيرينى عسل لذت  قرار دارد و دستش كه آغشته به عس
ــير و اژدها و موش ها را فراموش كرد كه  برد و شروع كرد به خوردن عسل، ش
ناگهان از خواب پريد. خواب ناراحت  كننده اى بود، تصميم گرفت تعبير آن را 
بيابد. پس نزد عالمى رفت كه تعبير خواب مى كرد و آن عالم به او گفت تفسير 
ــيرى كه دنبالت مى كرد ملك الموت(عزرائيل)  خوابت خيلى ساده است: ش
بوده... چاهى كه در آن اژدها بود همان قبرت است... طنابى كه به آن آويزان 
ــياهى كه طناب را مى خوردند  بودى همان عمرت است... و موش سفيد و س
ــتند كه عمر تو را مى گيرند... مرد گفت اى شيخ پس  ــب و روز هس همان ش
ــت كه از لذت و شيرينى آن  جريان عسل چيست؟ گفت: عسل همان دنياس

مرگ و حساب و كتاب را فراموش كرده اى.

لعنت بر شيطان !

 در هرم خئوپوس در مصركه 2600 سال قبل از ميالد ساخته شده رازهاى موفقيت در زندگى 
ــنگ بكار رفته كه مي توان با آن ديواري آجري به  است به اندازه اي س

ارتفاع cm 50در دور دنيا ساخت.
 هر سال از 31/557/600ثانيه تشكيل شده است.

بزرگ ترين گل جهان فلوزيا نام دارد.
ــط بگذاريم تقريبا 97000   اگر تمام رگ هاي خوني را در يك خ

كيلو متر مي شود.
 سرعت صوت در فوالد 14 بار سريعتر از سرعت آن در هواست.

 نور خورشيد فقط تا عمق 400متري آب دريا نفوذ مي كند.
 امريكا تا 50 ميليون سال ديگر دو نيم خواهد شد.

 طول عمر مردم سوئد و ژاپن از ديگر ملل جهان بيشتر است.
 آبشار آنجل در ونزوئال، 20 بار بلندتر از آبشار نياگارا است.

 يك ليتر سركه درزمستان سنگين تر از تابستان است.
30 برابر مردمي كه امروزه بر سطح زمين زندگي مي كنند در زير 

خاك مدفون شده اند.
 نزديك ترين ستاره به زمين بعد از خورشيد، آلفامنچوري است كه 

فاصله آن تا زمين 4/3سال نوري است.
 تنها حيواني كه نمي تواند شنا كند شتر است.

فلز اوسميم سنگين ترين ماده روي زمين است .
ــان، نظامي و 40٪ بقيه غير   آيا مي دانيد 60٪ از ماهواره هاي جه

نظامي است.
آيا مي دانستيد درجه حرارت باالترين قسمت يك شعله به 1540 
ــمت آن فقط 300درجه  ــد در حالي كه پايين ترين قس درجه مي رس

حرارت دارد.
 به طور ميانگين هر فرد 1140 بار در سال تلفن مى زند.

 80٪ از مغز شما از آب تشكيل شده.
 قديمى ترين لغت انگليسى لغت town است.

 تقريبا نصف استخوان هاى شما در دست ها و پاهاى تان قرار دارد.
 ريش آقايان به طور متوسط بين 7000 تا 10000 مو دارد.

رشد تعداد ماشين هاى روى زمين در حال حاضر سه برابر رشد جمعيت 
انسان هاست.

 به ازاى هر فرد در جهان يك ميليون مورچه وجود دارد.
ــال را صرف اصالح  ــاعت در س ــط 3350 س  مردها به طور متوس

مى كنند.
 از لحاظ فيزيكى شما نمى توانيد آرنج خودتان را بليسيد.

 حلزون مى تواند تا سه سال بخوابد!
هر فرد به طور متوسط 1460 بار درسال خواب مى بيند.

ــاى تلفن ــر خودش را پ ــال از عم ــط دوس  هر فرد به طور متوس
 مى گذراند.

ــتفاده ــه فيليپينى ها از آن اس ــوده ك ــالح ب  يويو در اصل يك س
 مى كردند.

داستان شير و چاه و اژدها 

 ، ــس پ
ــن كار را  همي

كردم.
ــدش  بع  
مى دانيد چه 
ــد؟  ش طور 
ــت  بله، درس
ــگاه  ــت. ن اس
كردم و ديدم 

كه باز هم توى 
ــدارى  ــم مق قلب

جاى خالى مانده... 
ــم گرفتم آن  فورا تصمي

ــه ى خالى قلبم را بدهم  گوش
ــه خيلى  ــد نفر ك ــد نفر. چن به چن

دوستشان داشتم و اين كار را هم كردم:
ــم،  ــم، پدربزرگ ــر كوچك ــم، خواه ــرادر بزرگ  ب

هم ببرم 
قلبم  توى 
و يك گوشه 
بهش جا بدهم... 
اما... جا نگرفت... هر 
چه كردم جا نگرفت... 
دلم هم سوخت... اما چه كار كنم؟ 
جا نگرفت ديگر. تقصير من كه نيست حتما 

من قلـب 
كـوچولويى 

دارم 
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خبر

مرد افغانی که در یک درگیری زنی را به قتل رسانده بود، به زوی اعدام 
می شود.  روز 18 مرداد سال 93 ماموران پلیس در جریان وقوع یک قتل 
قرار گرفتند. آنها بالفاصله موضوع را در دس��تور کار خود قرار دادند و به 

تحقیق در این رابطه پرداختند.
با آغاز تجسس ها مشخص شد که زن جوانی پس از درگیری با یک مرد 
افغانی توسط او خفه و کشته شده است. این مرد بالفاصله دستگیر شد و 
به جرم خود اعتراف کرد. با اعتراف وی، پرونده برای رسیدگی به شعبه 

113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
متهم در این ش��عبه اظهارات قبلی خود را انکار کرد و گفت: دوس��تانم 
مرا فریب دادند. آنها از من خواستند قتل را به گردن بگیرم و گفتند که 
کارهایم را انجام می دهند تا هرچه زودتر از زندان آزاد شوم ولی حاال از 
اینکه اعتراف کرده ام پشیمانم. من قتل را مرتکب نشدم و چهار دوست 
دیگرم وقتی با این زن که از آش��ناهای مان بود درگیر ش��دند او را خفه 

کردند. تنها کسی که در قتل هیچ دخالتی نداشت من بودم.
بعد از صحبت های این مرد قضات دادگاه حکم قصاص او را صادر کردند. 
این حکم اما در دیوان عالی کش��ور تایید نش��د و پرونده ای��ن بار برای 

رسیدگی به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
متهم در این شعبه نیز اظهارات قبلی خود را تکرار کرد و قتل را به گردن 
دوستانش انداخت با این حال قضات این شعبه نیز حکم به قصاص وی 
صادر کردند.در نهایت این حکم به تایید قضات دیوان عالی کشور رسید 

و قرار است به زودی اجرا شود.

با تالش ماموران فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان طي سه عملیات 
جداگانه در 24 ساعت گذشته سه باند قاچاق مواد مخدر منهدم و 200 

کیلوگرم تریاك کشف شد.
سرهنگ سید تقي حسیني رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي 
انتظامي اس��تان اصفهان گفت: در ادامه طرح ها و ماموریت هاي مقابله 
با سوداگران مرگ و باندهاي قاچاق مواد مخدر، ماموران یگان تکاوري 
این فرماندهي، حین کنترل حوزه ماموریتي خود در منطقه شرق استان 
طي یک عملیات ویژه اعضاي یک باند پن��ج نفره که اقدام به حمل مواد 
در کوله پشتي هاي خود مي کردند را دستگیر و در بازرسي از کوله آنها ، 

105 کیلو و 350 گرم تریاك کشف کردند.
این مقام مسوول همچنین از دستگیري دو باند قاچاق مواد مخدر دیگر 
در ایست و بازرسي شهید امامي شهرستان ش��هرضا و ایست و بازرسي 
شهید شرافت شهرستان نائین خبر داد و گفت: در این دو عملیات شش 
نفر دستگیر و 94 کیلو و 650 گرم تریاك کشف شد. سرهنگ حسیني 
گفت: در مجموع هر سه عملیات انجام شده 11 سوداگر مرگ دستگیر و 

سه دستگاه خودروي سبک و سنگین از آنان توقیف شد.

قاتلافغانیاعداممیشود

انهدام3باندقاچاقموادمخدروكشف
200كيلوگرمترياكدراصفهان

ابالغ رای
8/307 ش��ماره دادنام��ه: 9409970353601006 ش��ماره پرون��ده: 
9209980359400431 شماره بایگانی شعبه: 930199 شکات: 1- آقای 
امیر آموزگار پور فرد فرزند مهدی به نشانی خ هزار جریب مقابل ترمینال 
صفه کوی س��پاهان خ 12 پ 40 طبقه دوم 2- آق��ای محمدرضا یراقی 
اصفهانی فرزند حسین به نشانی شهرس��تان اصفهان، خ شیخ صدوق 
شمالی، ب بست نسترن، پ 93 3- آقای حس��ن حاجیان فرزند محمد به 
نشانی شهرستان اصفهان، خ میرزا طاهر، ک 47، ک کیان، ک نیکان، منزل 
حاجیان متهمین: 1- آقای الیاس جمالی 2- آقای سلمان علی دوست زاده 
همگی مجهول المکان اتهام: کالهبرداری گردشکار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان س��لمان علی دوس��ت زاده 
2- الیاس جمالی دائر بر مش��ارکت در کالهبرداری حسب شکایت آقای 
1- امیر آموزگار 2- محمدرضا یراقی 3- حس��ن حاجیان بدین توضیح 
که متهمین با تماس تلفنی به ش��کات آنان را به جایگاه کارتخوان دعوت 
و با تقاضای ثبت ش��ماره کارت و موجودی اقدام به پرداخت موجودی 
آنان از طریق اینترنت می نماید از شاکی ردیف اول 21/190/990 ریال 
شاکی ردیف دوم مبلغ 1/991/190 ریال شاکی ردیف سوم 30/000/000 
ریال با توجه به محتویات پرونده ش��کایت شکات کیفرخواست صادره 
و عدم حض��ور متهمین جهت دفاع از خ��ود و علی رغم اب��الغ از طریق 
نش��ر آگهی متهمین هر کدام به تحمل دو س��ال حب��س و پرداخت مبالغ 
ماخوذه در حق ش��کات و به همین میزان جزای نق��دی در حق صندوق 
دولت محکوم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف20 روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در همین شعبه س��پس قابل تجدید نظر خواهی در شعب

 تجدید نظر استان می باشد. م الف 21375 رئیس شعبه 110 دادگاه کیفری 
دو شهر اصفهان 

ابالغ رای
8/308 ش��ماره دادنام��ه: 9409970354601045 ش��ماره پرون��ده: 
9409980358400193 شماره بایگانی ش��عبه: 940613 شاکی: آقای 
مجید حیدری به نشانی خ وحید فرح آباد ک امیر کبیر ک بوستان ب خرم 
پ 10 متهمین: 1- آقای فریدون حسینی 2- آقای جمشید رحمانی فرزند 
عبدالعظیم همگی به نش��انی شهرس��تان اصفهان، فلکه ارتش روبروی 
گوشت فروشی خوش نام ک جهانگیر پ 48. اتهام ها: 1- شرکت در آدم 
ربایی 2- ضرب و جرح عمدی گردشکار: دادگاه با توجه به جامع اوراق 
پرونده ضمن اعالم ختم دادرس��ی با استعانت از خدای سبحان به شرح 
ذیل مبادرت به صدوررای می نماید. رای دادگاه: اتهام انتسابی جمشید 
رحمانی و فریدون حسینی تبعه افغانستان دائر بر شرکت در آدم ربایی 
بصیر حیدری 15 س��اله باتوجه  به تحقیقات انجام شده نحوه اظهارات 
و اقاریر متهم ردیف اول و متواری بودن مته��م ردیف دوم و توجها به 
شکوائیه پدر نامبرده آقای مجید حیدری و صرف نظر از اعالم گذشت وی 
از متهم ردیف اول و گزارش مرجع انتظامی محرز است دادگاه در اجرای 
ماده 621 قانون تعزیرات و با توجه به اعالم رضایت شاکی از متهم ردیف 
اول با دودرجه به تحمل سه سال حبس بااحتساب ایام بازداشت قبلی با 
رعایت بند الف ماده 37 قانون مجازات اسالمی و در اجرای ماده 46 قانون 
اخیر الذکر قرار تعلیق اجرای مجازات حبس وی را به میزان دو و نیم سال 
به مدت پنج سال تعلیق می نماید. ضمنا دادگاه متهم ردیف دوم را به تحمل 
پانزده سال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره نسبت به متهم 
ردیف اول حضوری و نس��بت به متهم ردیف دوم غیابی که ظرف مهلت 
بیست روز قابل اعتراض و واخواهی می باشد. م الف 21372 رئیس شعبه 

120 دادگاه کیفری دو اصفهان 

ابالغ رای
8/309 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351101004 ش��ماره پرون��ده: 
9309980351100788 شماره بایگانی شعبه: 930893 خواهان: موسسه 
مالی اعتباری عسکریه به مدیریت سید امین جوادی با وکالت آقای یاسر 
شیروانی زاده آرانی فرزند علی محمد به نشانی خ شیخ صدوق شمالی 
روبروی س��ه راه مفید ساختمان موسس��ه مالی اعتباری عسکریه ط 4 
دفتر منطقه 4. خوان��دگان: 1- آقای حمیدرضا باقرزاده فرزند رس��ول 
2- آقای علیرضا محسنی فرزند محمد علی 3- حسین یزدانی نژاد فرزند 
حسن 4- منصور اسماعیلی فرزند رضا همگی مجهول المکان به خواسته 
مطالبه وجه بابت ... گردشکار دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت به اتخاذ رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی شرکت 
مالی اعتباری عسکریه با مدیریت آقای سید امین جوادی با وکالت آقای 
یاسر ش��یروانی آرانی به طرفیت آقایان 1- حمیدرضا باقرزاده فرزند 
رسول 2- علیرضا محس��نی فرزند محمد علی 3- حس��ین یزدانی نژاد 
فرزند حسن 4- منصور اسماعیلی فرزند رضا به خواسته صدور حکم 
مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخ��ت مبلغ یکصد میلیون 
ریال با احتساب کلیه خس��ارات قانونی و هزینه های قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه که دادگاه با عنایت به محتوی��ات پرونده و تصاویر مصدق 
آخرین آگهی تغییرات و دلیل سمت و قرارداد مشارکت مدنی و تعهد نامه 
و عدم حضور بالوجه خواندگان با وصف نشر آگهی و مصونیت دعوی 
خواهان و مس��تندات وی از هر گونه ایراد و اعت��راض موجه و موثری 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده لذا مستندا به مواد 10 و 219 
و 220 و 230 قانون مدنی و مواد403 و 404 قانون تجارت و مواد 198 و 
502 و 515 و519 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب س��ال 1379 و باالتفات به قانون الحاق دو تبصره به 
ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون تس��ری امتیازات خاص 
بانکها به موسس��ات اعتباری مجاز غیر بانکی مص��وب 1378 مجلس 
شورای اسالمی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال 
بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدتا تاریخ تقدیم دادخواست 
و پرداخت جریمه تاخیر روز ش��مار ب��ه مبلغ 120528 ری��ال از تقدیم 
دادخواست تا زمان وصول محکوم به ، به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ دو میلیون و نهصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
سه میلیون و ششصد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه بوده و پس از انقضای 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 
نظر مرکز استان می باشد. م الف 21371 رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
ابالغ رای

8/310 ش��ماره دادنام��ه: 9409970350300572 ش��ماره پرون��ده: 
9309980350301293 شماره بایگانی شعبه: 931293 خواهان: تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه)ع( با وکالت خانم نسیم عطایی فرزند غالمحسین به 
نشانی اصفهان محتشم کاش��انی مجتمع عزیزخانی واحد 17 طبقه اول 
خواندگان: 1- آقای محمد چنگانیان خوراسگانی فرزند فضل اله به نشانی 
اصفهان، خوراسگان، خ اباذر، کوچه سعدی، پ 38. 2- آقای رضا مومنی 
خوراسگانی فرزند احمد به نشانی اصفهان، خوراسگان، خ اباذر، ک ش 
مرتضی عطایی، پ 29. 3- آقای امیر قربانی سینی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان، خ جی، کردآباد، کوی ش عبدالرکیم کردآبادی، بن بست کوثر . 
4- آقای جواد فروغی ابری فرزند رجبعلی به نشانی اصفهان خ جی، ابر، 

کوی اطشاران، کوی ش حسین فروغی، پ3. 5- آقای سید محمد سادات 
حسینی خوراس��گانی فرزند اسداله به نش��انی اصفهان، خ جی شرقی، 
جنب کانال آب، کوچه هاشمی، کوی گلس��تان. 6- آقای علیرضا شمس 
پیکانی فرزند حسین به نشانی اصفهان، خوراسگان، جی شرقی، ابتدای 
خ شریعتی، چای سرای شامگاه. خواسته ها: مطالبه وجه چک. دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواس��ت تعاونی 
اعتبای ثامن االئمه )ع( با وکالت خانم نس��یم عطایی ب��ه طرفیت آقایان 
1- جواد فروغی ابری 2- علیرضا ش��مس پیکانی 3- امیر قربانی سینی 
4- محمد چنگانیان خوراسگانی 5- سید محمد سادات حسینی 6- رضا 
مومنی دائر بر مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال وجه چک شماره 898753 
تاریخ 93/5/30 عهده بانک تجارت با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با ای��ن توضیح که خوانده ردیف دوم چ��ک موصوف را به عنوان 
صادر کننده امضاو سایر خواندگان آن را ظهرنویسی نموده اند دادگاه با 
مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهی 
عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته و بقای اصل چک 
در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از 
ناحیه خواندگان دفاع و ایرادی به عمل نیامده و شرایط و مقررات مربوط 
به ظهرنویس نیز از سوی دارنده چک رعایت شده است. ادعای خواهان 
را وارد دانسته و به استناد مواد 310 و 312 و 313 و 314 و 315 قانون 
تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی خواندگان را به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 125000000 ریال بابت اصل خواسته 
با احتساب خسارات دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس��ید چک لغایت زمان تادیه محکوم و اعالم می نماید رای صادره 
نسبت به خواندگان غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این 
مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد. م الف21368 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رای
7/318 کالسه پرونده: 94-419 ش��ماره دادنامه: 519-94/6/15 مرجع 
رسیدگی شعبه17 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان آقای علیرضا 
طاهری مندرجانی به نشانی اصفهان خ باهنر کوچه 25 گلستان 3 بوستان 
سر نبش. خوانده: مهدی کریمی پهلوانی مجهول المکان خواسته: مطالبه. 
شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم  رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای ش��ورای حل اختالف در خصوص 
دعوی آقای علیرضا طاهری مندرجانی به طرفی��ت آقای مهدی کریمی 
پهلوانی به خواسته مطالبه  مبلغ چهل و هشت میلیون و ششصد و پنجاه 
هزار ریال وجه چک به شماره 148572 و 148574 عهده بانک  صادرات 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نگردیده 
و الیحه و دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده است بر شورا ثابت است 
لذا به استناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و 
هشت میلیون و ششصد و پنجاه هزار بابت اصل خواسته و یکصد و نود 
هزار ریال و هزینه نشر آگهی تا اجرای قابل حکم بابت هزینه دادرسی  و 
هزینه نشر آگهی و خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر 
عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه میباشد.م الف 20724 دفتر شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای

8/319  شماره کالسه: 211/94 ش��ماره دادنامه: 973-94/6/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: غالمحسین 
جبارزارع به نش��انی اصفهان خ امیر کبیر بعد از چهارراه هزار دستان 
جنب تعمی��ر گاه وحدت میل لنگ تراش��ی دی خوان��ده: روح اله خادمه 
رضوی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 18/630/000 ریال طبق 
رسید عادی )فاکتور( با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورای حل اختالف در خص��وص دعوی آقای 
غالمحسین جبارزارع به طرفیت اقای روح اله خادمه رضوی به خواسته 
مطالبه مبلغ 18/630/000 ریال طبق رسید عادی مورخ 93/4/1-1680 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تش��خیص داده و با 
استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هیجده میلیون و ششصد و سی هزار 
ریال بابت اصل خواسته و 160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست تا تاریخ 94/2/17 اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. م الف 20715 شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای

8/320 شماره پرونده: 1842/93 ش��ماره دادنامه: 57-94/1/19  مرجع 
رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: عبداله اسیوند 
فرزند حبیب اله به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی کوچه 22 گلرنگ 
بن بست امین جعفری پ 67 خوانده: سید ابراهیم عابدی مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه طبق فیش واریزی با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای در خصوص دعوای 
عبداله اسیوند فرزند حبیب اله به طرفیت ابراهیم عابدی به خواسته مطالبه 
مبلغ ده میلیون ریال طبق فیش واریزی مورخ��ه 93/12/21 به انضمام 
مطلق خسارات قانونی، با عنایت به محتویات پرونده اظهارات خواهان و 
عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر 
گونه تعرض و تکذیب ش��ورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا ش��ورا به اس��تناد م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب درامور مدنی حکم بر محکومیت 
خوان��ده به پرداخ��ت مبل��غ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
160/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 93/10/24 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر 
اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده  
اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. م 

الف 20711 شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان

دختر جوان که در 13 سالگی با همدستی مادرش، پدر خود را به قتل رسانده و 
جسد را در خانه دفن کرده بودند، هشت سال پس از جنایت با حکم سه قاضی 

جنایی از مجازات قصاص نجات یافت و آزاد شد.
 مادر و دو دخترش در راهروی دادگاه منتظر حکم س��ه قاضی جنایی بودند. 
وقتی به آنها اعالم ش��د دختر کوچک خانواده از مجازات اعدام نجات یافته و 
امروز آزاد می شود، صدای فریاد شادی آنها س��کوت راهرو را شکست. مادر، 
دو دخترش را در آغوش گرفت و به پهنای صورت اش��ک شوق ریخت. پس از 
دقایقی مامور زندان زنان، طاهره را به زن��دان بازگرداند تا برای اجرای حکم 

قصاص به اتهام قتل شوهرش روزشماری کند.
دو دختر جوان نیز هشت سال پس از قتل پدر، دوباره توانستند با حکم قضات 
دادگاه کیفری استان تهران کنار هم باش��ند و زندگی جدیدی را بدون پدر و 
مادر آغاز کنند. س��اناز که یک س��ال قبل از اتهام قتل تبرئه شده بود، تصور 
نمی کرد امروز حکم آزادی خواهرش صادر شود. او پیگیر کارهای خواهرش 
 ش��د تا پس از گرفتن دس��تور قضایی و حک��م آزادی خواه��رش، وی را نزد 

خود ببرد.
كشفجسد

رسیدگی به این پرونده از سوم اردیبهش��ت سال 87، همزمان با کشف جسد 
مردی ناشناس در خانه ای آغاز ش��د. مردی هنگام کندن کف اتاق پذیرایی 
خانه اش در شهرستان ساوجبالغ با یک جنازه روبه رو شد. او خیلی زود پلیس 
را در جریان این ماجرای عجیب قرار داد تا تحقیقات برای رازگش��ایی از این 

جنایت آغاز شود.
صاحبخانه در این خصوص به پلیس گفت: چند سال قبل خانه ام را به مردی به 
نام حسین اجاره دادم. او و خانواده اش چند سال مستاجرم بودند تا این که دو 
ماه قبل با پایان قراردادمان، همسر حسین ودیعه خانه را از من گرفت و همراه 

فرزندانش از آنجا رفت.
این مرد ادامه داد: چون خودم می خواستم در خانه ساکن شوم تصمیم گرفتم 
آن را تعمیر کنم، ام��ا هنگام کندن کف اتاق پذیرایی ی��ک جنازه پیدا کردم. 

بررسی جسد کشف شده نشان می داد مدت ها از قتل مرد ناشناس می گذرد و 
به احتمال زیاد کلید این ماجرا در دستان حسین و خانواده اش است.

افشایرازجنايت
به این ترتیب ردیابی آنها در دستور کار قرار گرفت تا این که چندی بعد طاهره 
و دو دختر 13 و 16 ساله اش به نام های سارا و ساناز دستگیر شدند. بازجویی از 
آنها نشان داد جسد کشف شده متعلق به پدر خانواده است و آنها چند ماه قبل 

او را کشته و جسدش را در خانه استیجاری شان دفن کرده اند.
تجسس های افسران آگاهی در این زمینه ادامه یافت تا این که پای مردی به 
نام حامد نیز به میان کشیده شد. بازجویی از این مرد نشان داد او مدتی است 
با طاهره در ارتباط است و در قتل حسین نیز دخالت دارد. در چنین شرایطی 

چهار متهم پرونده در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.
قصاصبرایمادرو2دختر

در حالی که اعترا ف های صریح متهمان و اظهارات پسر پنج ساله خانواده که 
شب حادثه در خانه بود جای تردیدی در مجرم بودنشان باقی نمی گذاشت، 
قضات دادگاه طاهره و دو دخترش را به قصاص و حامد را به تحمل 99 ضربه 
شالق محکوم کردند. با این حال رای در شعبه 15 دیوان عالی کشور نقض شد 

تا بار دیگر پرونده این جنایت خانوادگی به دادگاه فرستاده شود.
انگيزهقتل

در دور دوم محاکمه، طاه��ره در دفاع از خود گفت: دخترم س��اناز مدتی بود 
مزاحم تلفنی داشت. من هم برای این که بتوانم به او بفهمانم مزاحمان تلفنی 
برای آینده او هیچ سودی ندارند با شماره ناشناس با مرد مزاحم طرح دوستی 

ریخته و با او قرار گذاشتم.
بعد از اولین مالقات رابطه من و حامد آغاز شد و من وقتی متوجه شدم او زن و 
بچه دارد، تصمیم به اخاذی گرفتم. البته قبل از شروع رابطه ام با حامد تصمیم 

به قتل شوهرم داشتم و یک بار به او مرگ موش داده بودم. 
 رابطه من و حامد ادامه داش��ت و هر روز رابطه من و ش��وهرم و رفتارش بدتر

 می شد که این نوع برخورد او باعث شد در تصمیمم برای قتل جدی تر شوم. 

شب حادثه همسرم به خانه آمد و این در حالی بود که از پنج روز قبل در تهران 
مشغول کار ش��ده بود. او مدعی ش��د به دلیل این که حال پدرش بد شده به 
زنجان رفته و قرار بود به تهران برود، اما در میان راه مسیر خود را تغییر داده و 

به ساوجبالغ آمده بود.
متهم به قتل ادامه داد: این بهترین فرصت برای اجرای نقشه ام بود. موضوع را 
با دخترانم مطرح کردم و وقتی حسین خوابید، یک شال گردن را دور گردنش 
گره زده و سه نفری کشیدیم. وقتی از مرگ او مطمئن شدیم در کف پذیرایی 
چاله ای کنده و جس��د را دفن کردیم، حدود چهار ماه بعد از این ماجرا نیز با 

حامد صیغه محرمیت خواندیم.
تبرئهخواهربزرگ

در ادامه، س��اناز در جایگاه قرار گرفت و منکر قتل ش��د و گفت: مادرم و سارا 
شال را کشیدند و من حالم بد شد و نتوانس��تم با آنها همکاری کنم. سارا هم 
در دفاع از خود گفت: س��اناز در قتل نقش نداش��ت و من و مادرم شال گردن 
را کشیدیم. قضات دادگاه این بار طاهره و س��ارا را به قصاص محکوم و ساناز 
را تبرئه کردند. وقتی پرونده به دیوان عالی کش��ور فرستاده شد، قضات حکم 
قصاص مادر خانواده را تایید کردند، اما با توجه به این که س��ارا در زمان قتل 
13 سال بیشتر نداشت، پرونده را برای اعمال ماده 91 قانون مجازات اسالمی 

به دادگاه بازگرداندند.
حکمآزادیسارا

مادر و دو دختر به دادگاه احضار ش��دند که طاهره درباره نقش س��ارا در قتل 
گفت: وقتی با سارا شال را کشیدیم، ش��وهرم نیم خیز شد و من روی سینه او 
نشسته و با دست خفه اش کردم. من به تنهایی شوهرم را کشتم و دفن کردم. 

دخترانم در این قتل نقشی نداشتند.
در ادامه ساناز که آزاد شده است، در جایگاه ایستاد و گفت: بعد از آزادی زیرنظر 
بهزیس��تی در یک خوابگاه زندگی می کنم و در یک دفتر وکالت مشغول کار 

شده ام.
دختر جوان درباره ش��ب حادثه ادامه داد: آن ش��ب من و م��ادرم درباره قتل 
پدرم صحبت می کردیم که س��ارا وارد اتاق ش��د و ما س��کوت کردیم. سارا 
 ش��روع به گریه کرد که چرا ما او را بچه می دانیم و درباره مشکالت با او حرف

 نمی زنیم. مادرم به او گفت قصد کشتن پدرم را داریم که قبول کرد همکاری 
 کند. ساناز آن زمان موضوع را یک شوخی می دانست و درك درستی از قتل 

نداشت.
رییس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به سارا از او خواست در برابر اتهامش دفاع 
کند که دختر 19 ساله گفت: پدرم شب قبل با مادرم درگیر شده و او را کتک 
زده بود. من هم برای این که مادرم دیگر کتک نخورد، تصمیم گرفتم در قتل 
همکاری کنم. نمی دانستم مجازات قتل قصاص است و مرا اعدام می کنند. از 

کار خود پشیمانم و درخواست بخشش دارم.
وکیل سارا هم در دفاع از موکلش گفت: سارا برای این که مادرش کتک نخورد 
و خواهرش دوباره خودکشی نکند در این قتل همکاری کرد و آن زمان به دلیل 

سن کمش درك درستی از ماجرا نداشت.
پس از دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قض��ات دادگاه برای صدور حکم وارد 

شور شده و حکم آزادی سارا را صادر کردند.
چراساراآزادشد

سارا بر اس��اس ماده 91 قانون جدید مجازات اس��المی آزاد شد . در این ماده 
آمده است: »در جرایم موجب حد یا قصاص هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال 
ماهیت جرم انجام ش��ده یا حرمت آن را درك نکنند یا در رشد و کمال عقل 
 آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های 

پیش بینی شده محکوم می شوند«.

اشک شوق زن اعدامی برای 
آزادی 2 دخترش



امام صادق )ع( :
در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند 
پس هر كس براى خدا تواضع كند، او را باال برند 

و هر كس تكبر ورزد او را پَست گردانند.

3 
19

0
21

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1722 .November 5 ،2015
 16 Pages

صاحب امتیاز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسوول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسوول :

 بهمن زین الدین 
پنجشنبه  /14آبان1394 /22محرم1437

 شماره 1722 / 16صفحه | قیمت:500 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

 نشانی : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:گستر نگار جام جم           تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

آشپزی

گیاهان آپارتمانی

خانه داری

معرفی کتاب

 مواد الزم ب�رای تهی�ه خ�وراک لوبیاس�فید و س�یب زمینی:
 لوبیا سفید یا لوبیا چش��م بلبلی 1 لیوان ،  سیب زمینی متوسط 1 عدد،

 هویج 2 عدد،پیاز 2 عدد ،  سیر 4 حبه  ،  آب گوشت یا آب مرغ 2 لیوان،   
 جعفری خرد ش��ده 1/2لیوان،رب گوجه فرنگی 2 قاش��ق غذاخوری ،

 آرد 2 قاشق غذاخوری  ،  نمک و فلفل به میزان کافی 

طرز تهی�ه خوراک لوبیاس�فید و س�یب زمینی : لوبیا را از ش��ب 
 قبل در مقداری اب ولرم خی��س دهید و تا روز بعد چن��د بار آب آن را 
تعویض کنی��د . لوبیا را با چند لی��وان آب داخل قابلم��ه ای بریزید و با 

حرارت مالیم بپزید تا نرم شود.
داخل قابلمه ای چند قاش��ق روغ��ن بریزید و روی ح��رارت قرار دهید  
 پیاز و س��یر را خ��رد کنی��د و داخ��ل قابلمه بریزی��د و تف��ت دهید تا

 نرم شوند سپس رب گوجه فرنگی ، آب گوش��ت یا مرغ ، جعفری خرد 
 ش��ده ، آرد ، نمک و فلفل را اضافه کنید و هم بزنید تا خوراک به جوش

 بیاید.
ح��رارت را ک��م کنی��د ، س��یب زمین��ی و هوی��ج را پوس��ت بگیرید 
 و ب��ه ان��دازه بن��د انگش��ت خ��رد کنی��د و داخ��ل قابلم��ه بریزی��د ، 
لوبی��ای پخت��ه و 2 لیوان آب ج��وش هم اضاف��ه کنی��د و در قابلمه را 
 بگذاری��د و حدود 1 س��اعت اجازه دهی��د خوراک به آرامی بجوش��د و 

جا بیفتد.
 پ��س از اینکه خ��وراک آم��اده ش��د در ظرف بکش��ید و ب��ا مقداری 
 جعف��ری خ��رد ش��ده تزیی��ن کنی��د و هم��راه ب��ا ن��ان ی��ا برن��ج

سرو کنید.
 نکته ه�ا : در صورت تمایل می توانید از گوش��ت داخ��ل این خوراک 
اس��تفاده کنید ، همچنین به جای آب گوش��ت یا آب مرغ می توانید از 

مخلوط عصاره گوشت یا مرغ با آب جوش استفاده کنید.

 ب��رگ ه��ای ای��ن گی��اه په��ن و دارای بریدگی ه��ای عمی��ق می باش��د. 
هوای گرم و مرطوب ، ایده آل آنهاس��ت. تغییرات درجه ح��رارت را به راحتی 

می پذیرند. ریشه های هوایی آنها احتیاج به تغذیه و تکیه گاه خزه دار دارد.
  قرار گرفتن نزدیک پنجره با نور غیر مستقیم ، نور دلخواه این گیاه است. مواظب

 اشعه مستقیم آفتاب باشید.
 اگر چه ت��ا 10درج��ه س��انتیگراد مقاوم��ت دارد ول��ی کمت��ر از 13 درجه را 
دوست ندارد. در تابستان حدود 30 درجه سانتیگراد مقاومت می کند. ولی در 

درجات باالتر باید غبار پاشی کرد.
سطح خاک در فاصله دو آبیاری باید خشک ش��ود. در تابستان هفته ای یک بار 
و در زمستان هر دو هفته یک بار احتیاج به آبیاری دارد. همیشه قبل از آبیاری 

رطوبت سطح خاک را بازدید کنید.
 در تابس��تان هفته ای دو تا س��ه ب��ار و در زمس��تان ه��ر هفته یک ب��ار نیاز به 

غبارپاشی دارد. از آب ولرم و سبک فاقد امالح جهت غبار پاشی استفاده کنید.
نیاز چندانی ب��ه کود دهی ندارد. ک��ود دهی بیش از ان��دازه باعث تجمع امالح 

درخاک می شوند. در صورت نیاز هر ماه یک بار کود دهی کنید.
خاک سبک لیمونی بهترین و مناسب ترین محیط برای رشد ریشه این گیاه است

هر ساله در فصل بهار با شروع فصل رشد احتیاج به تعویض گلدان دارد. در سال 
 های بعد با سنگین ش��دن حجم ش��اخ و برگ ها تعویض خاک سطح گلدان با 

خاک نو و غنی پیشنهاد می گردد.
برگ ها را با احتیاط با پارچه و یا اسفنج مرطوب تمیز نمایید. از مواد براق کننده 

شیمیایی حداکثر ،ماهی یک بار استفاده  کنید.
فاصله آن تا پنجره را طوری تنظیم کنید که از نور س��ایه روشن برخوردار شود. 
یعنی جایی که نور کافی وجود داشته باش��د اما نور به طور مستقیم بر آن نتابد. 

ضمنا گرما را دوست دارد و از رطوبت محیط لذت می برد.
 این گیاه به س��ایه و  نور معمولی، گرمای زیاد، خاک همیش��ه خیس، رطوبت

۵0 تا ۷0 درصد محیط و خاک کمی اس��یدی احتی��اج دارد.کود مورد نیاز این 
گیاه را می توان به میزان 3 گرم در لیتر هر هفته یک بار، از فروردین تا آبان ماه 

مصرف کرد.

جیر، پارچه ای لوکس اس��ت که در کیف های دس��تی، لباس، مبلمان 
و کفش از آن اس��تفاد می ش��ود. جیر، چرم ظریفی اس��ت که به گرد 
 و غبار، خاک و پاره ش��دن بس��یار حساس اس��ت. اگر روی کفش جیر 
مورد عالقه تان خراش، لکه روغن یا جوهر مش��اهده کردید باید بدانید 
 که می توانید بدون از بین بردن پرز کف��ش تان با محصوالت خانگی به 
 تمیز ک��ردن کفش جی��ر بپردازید. ب��رای اینکه این چ��رم ظریف را از 
پاره شدن، س��اییده شدن و یا خشک ش��دن حفظ کنید؛ این مطلب را 

بخوانید و با دقت کفش جیرتان را تمیز کنید.
با یک سوهان چوبی ناخن، خراشیدگی را از کفش جیرتان برطرف کنید. 
کش��یدن س��وهان روی کفش را به آرامی انجام دهید. پس از آن برای 
احیای پرز کفش از یک مسواک استفاده کنید و یا از سوهان تنها در یک 

جهت استفاده کنید.
برای تمیز کردن لک��ه های روغن و چرب��ی از پودر تالک ی��ا آرد ذرت 
اس��تفاده کنید. ابتدا لکه را با یک دستمال کهنه نرم و سفید رنگ، مثل 
 پارچه تی ش��رت بمالید. پودر تالک یا آرد ذرت را روی لکه بپاش��ید و
  اجازه دهید یک ش��ب روی آن بماند. برای تمیز ک��ردن کفش جیر و

 آرد ذرت از روی کفش از جاروبرقی و سر برس آن استفاده کنید.
 با آب و س��رکه می توانید لک��ه جوه��ر را از کفش ت��ان بزدایید. برای 
تمیز ک��ردن کفش جیر تان که جوهری ش��ده؛ یک قس��مت س��رکه 
سفید را با سه قسمت آب س��رد رقیق کنید. با استفاده از یک کهنه این 

 محلول را روی لکه جوهر بمالید. حداقل نیم ساعت صبر کنید تا کفش 
 خش��ک ش��ود. باقی مانده س��رکه و لکه را با یک برس مخصوص جیر

 تمیز کنید.پرزهایی که خوابیده اند را به کمک بخار بلند کنید. با استفاده 
از یک کتری آب جوش، کفش جیرتان را بخار دهید. پس از تمیز کردن 

کفش جیر و بخار دادن، آن را دور از گرما خشک کنید.

 کتاب »زبان بدن« نوش��ته ی » گرگوری هارتلی« و»ماریان کارینچ« 
با ترجمه ی »فاطمه عال« کمک می کند تا زبان بدن دیگران را بفهمید 

و بر آن ها تاثیر بگذارید.
ش��ما به کمک این کتاب م��ی توانید زبان ب��دن دیگ��ران را بفهمید و 
 بر دیگران تاثی��ر بگذارید.برای یادگی��ری و اس��تفاده از آن نیاز به هنر 
و علم دارید. منظور از عل��م ، علومی مانند فیزیولوژی ، روانشناس��ی و 
علوم اجتماعی و انسان شناسی اس��ت. البته فقط برای شروع. و منظور 
از هنر سیماشناسی و درک این که چگونه کنش متقابل حرکات بدن، 
اختالفات جزئی و تف��اوت در رنگ ها با یکدیگر ترکیب و به وس��یله ی 

فرهنگ و محتوا روابط میان شان تعیین می شود.
کتاب حاضر مشتمل بر 9 فصل است که عناوین آن عبارت است از:

»منظور ش��ما از آن کار چه ب��ود؟« ، »چ��ه چیزی فراگیر اس��ت؟« ، 
 »اس��تانداردهای فرهنگ��ی« ، »اس��کن بخ��ش ه��ای بدن:س��ر« ، 
»اسکن بخش های بدن:شانه ها تا نوک پا« ، »اسکن بدن:بی حرکتی«  
 » هم��ه را باهم امتحان کنی��د« ، »زبان ب��دن تغییر یافته ی ش��ما« ، 
 »مطالع��ه ی م��وردی«. و دو بخ��ش پایانی کت��اب نی��ز نتیجه گیری 

و ضمیمه می باشد.
 مقدمه ی این کتاب ش��امل پی��ش زمینه ای مهم درباره ی نخس��تین

 ارتباط کالمی اس��ت و به ش��ما کمک می کند تا ایده ه��ای قدیمی از 
 زبان بدن را که در خالل سال ها از روانشناس��ی عمومی ، که تفسیری

 لحظه ای و اغلب اشتباه است، به دست آورده اید حذف کنید.
گفتنی است که این کتاب به شما کمک می کند تا زبان بدن را بفهمید  
این کتاب به ش��ما ادراک فراحس��ی نمی دهد و تنها وس��یله ای است 
برای کمک ب��ه درک پیام هایی ک��ه دیگران می فرس��تند یا معنی ای 

که می خواهند ی��ا نمی خواهند برس��انند. اما این بدان معنی نیس��ت 
 که از این اطالعات م��ی توانید ب��رای خواندن ذهن دیگران اس��تفاده 
 کنی��د. کتاب »زب��ان بدن« را انتش��ارات س��خن در قط��ع رقعی و در

 2۵6 صفحه منتشر کرده است.

خوراک لوبیا سفید و سیب زمینی

برگ انجیری

آموزش تمیز کردن کفش جیر

زبان بدن

 راز یادگیری سریع تر
 چن��دکاره بودن یک��ی از ب��زرگ ترین موانعی س��ت که م��ا را از 

یادگیری سریع تر باز می دارد.
 کوتاه ک��ردن منحن��ی یادگی��ری، مبحثی ا س��ت که س��ال ها 
 مورد مطالعه قرار گرفته است و این راهکار، اصول اساسی یادگیری 

سریع تر را شامل می شود.
 »کاش س��ه س��ال پیش زبان ی��اد م��ی گرفت��م...«»کاش وقتی

 بیس��ت س��اله بودم اصول س��رمایه گذاری را یاد م��ی گرفتم...« 
»کاش...«

 کوت��اه ک��ردن منحن��ی یادگی��ری مبحثی ا س��ت که س��ال ها
  مورد مطالعه ق��رار گرفته اس��ت و ای��ن راهکار، اصول اساس��ی

یادگی��ری س��ریع ت��ر را ش��امل می ش��ود. اگ��ر به درس��تی از 
ای��ن اص��ول اس��تفاده کنی��د، خواهی��د توانس��ت از آن ه��ا به 
عن��وان اهرم��ی ب��رای وادارک��ردن خودت��ان ب��ه یادگی��ری 
 س��ریع ت��ر و تس��لط ب��ر ه��ر موض��وع یادگی��ری از جمل��ه 
 زبان ه��ا، مه��ارت ه��ای کس��ب و کار، س��ازهای موس��یقی و...

 استفاده کنید.
آن اصول، این ها هستند:

1- چرخ را دوباره اختراع نکنید
چ��را بای��د چرخ��ی را ک��ه قب��ال اخت��راع ش��ده ب��ود دوب��اره 
 بس��ازید؟ گرای��ش معمول��ی که هم��ه م��ا در هن��گام یادگیری 
چیز جدیدی داریم این است که سعی کنیم به تنهایی بر آن مسلط 
شویم و این جوری زمان و تالشی را که می توانیم با کمک گرفتن از 

دیگران صرف نکنیم؛ دست کم می گیریم.
به زمانی فکر کنید که برای اولین بار داشتید زبان یا مهارتی جدید 
می آموختید. ش��اید منحنی یادگیری تان در ابتدا به سوی پایین 
حرکت می کرد اما بعد از چندسال یا حتی چند ماه که آن مهارت را 
تجربه کردید و خطاهایی مرتکب شدید، توانستید مسیر میان بری 
طراحی کنید تا به دوس��ت تان کمک کنید که دیگر آن خطاهای 

اولیه شما را تکرار نکند.
به منظور آن که با سرعت بیش تری به تسلط دست یابید، اولین قدم 
ما باید مشورت کردن با بازیکنانی باشد که از قبل در میدان بوده اند و 
سپس باید از مسیری که آن ها برای ما طراحی کرده اند الگوبرداری 
کنیم. در این دوره و زمانه امکان این وجود دارد به هر راه حلی که در 
قالب کتاب، وبالک، ویدیوهای آموزشی، مشاوره ها و اشخاصی که 

در شبکه های اجتماعی مان وجود دارند، دسترسی داشته باشید.
2 - مهارت مورد نظر را تحلیل کنید

مرحل��ه بع��دی ب��رای ه��ک ک��ردن منحن��ی آموزش��ی ای��ن 
 اس��ت که مهارت م��ورد نظ��ر را تحلی��ل کنید ت��ا اص��ول اولیه 
و اجزای اساسی را ببینید. اجزا را جدا و مهم ترین چیزهایی را که 

باید در ابتدا بیاموزید، کشف کنید.

 مش��خص ش��ده اس��ت ک��ه 
 ای��ن مفه��وم را م��ی ت��وان در
  ه��ر زمین��ه ای در زندگ��ی

 اعمال کرد؛ مسایلی از جمله:
ک������ار و  کس�����ب 

 )هشتاد درصد فروش از بیست 
 درص��د از مش��تریان به دس��ت 

می آید.(
کارمن��دان  کارای�����ی 
)هش��تاد درصد نتایج از بیست 
 درص��د کارمن��دان حاص��ل

 می شود.(
شادی )هشتاد درصد شادی 
از بیست درصد ارتباطات کسب 

می شود.(
 تجربه س��فری )هش��تاد درصد 
س��فرهای مان از بیست درصد 
 تجربه ه��ای ویژه م��ان حاصل

 می شود.(
قبول کردن این ن��وع تفکر تنها 
به این موضوع ختم می شود که 

چیزهای خیل��ی کمی از جمل��ه یادگیری وجود دارن��د که تغییر 
در زندگی مان ایجاد می کنند. آن گاه ه��دف مان باید جداکردن 
بیس��ت درصد از مواد آموزشی مان باش��د که به ما هشتاد درصد 

نتیجه می دهند.
 هم��ان ط��ور ک��ه مش��خص ش��ده اس��ت، متخصص��ان
 یادگی��ری س��ریع، از قب��ل ای��ن ای��ده را پذیرفت��ه ان��د و

چن��د مث��ال ملم��وس در م��ورد چگونگ��ی انج��ام ای��ن کار 
 ب��ه صورت��ی کارآم��د فراه��م ک��رده ان��د. ج��اش کافم��ن در

گفتگ��وی TEDاش گفت ک��ه ب��اور دارد که برای تس��لط روی 
یک مه��ارت نی��ازی ب��ه گذران��دن ده هزار س��اعت نیس��ت. در 
ع��وض، کلی��د انج��ام ای��ن کار گذران��دن 20 س��اعت اولی��ه و 
یادگی��ری مه��م ترین مه��ارت ه��ا در ط��ول چارچ��وب زمانی 
 برای ب��ه دس��ت آوردن حداکث��ر تاثیر اس��ت. مطالع��ات زیادی 
نش��ان داده اند که اولین س��اعات تمرین مهارت��ی جدید همواره 

بیشترین تاثیر را در عملکرد دارد.
همزم�ان  ص���ورت  ب�ه  کار  چن�د  انج�ام  از   -  3 

خودداری کنید
انج��ام دادن چن��د کار همزم��ان اش��تباهی ا س��ت ک��ه هم��ه 
م��ا در عصر نوتیفیکیش��ن های مداوم اپلیکیش��ن ه��ای موبایل 
 مرتک��ب ش��ده ای��م. از چ��ک ک��ردن ایمی��ل ه��ای م��ان هر 

 ده دقیق��ه گرفت��ه تا دیدن پس��ت ه��ای جدی��د اینس��تاگرام و 
خوش آمدگویی به همکارانی که برای پنج دقیقه استراحت به کنار 
میز ما می آیند. چندکاره بودن یکی از بزرگ ترین موانعی ا ست که 

ما را از یادگیری سریع تر باز می دارد.
 ب��ه کامپیوت��ر خودت��ان فک��ر کنی��د. زمان��ی ک��ه بیش��تر از
خ��ود اینترنت��ی  مرورگ��ر  در  مختل��ف  س��ربرگ   20 

داش��ته باش��ید، کامپیوترت��ان ش��روع به کندش��دن م��ی کند 
 و هرک��دام از دس��تورات را در م��دت زم��ان طوالن��ی ت��ری

 اجرا می کند.
مطالع��ات نش��ان م��ی ده��د زمانی ک��ه ح��واس ف��ردی پرت 
ش��ود، ب��ه ط��ور میانگی��ن 2۵ دقیق��ه ط��ول می کش��د ت��ا او 
 دوباره ب��ه کاری که به آن مش��غول اس��ت، بازگ��ردد. چیزی که

 اهمیت بیشتری دارد این اس��ت که مطالعه ای که توسط دانشگاه 
کالیفرنیا ایرواین صورت گرفته دریافته است که یک کارمند تنها 

11 دقیقه می تواند بدون حواس پرتی کار کند.
همین مس��اله در تمرکز طوالنی مدت ما نیز کاربرد دارد. بسیاری 
از ما قادر نیس��تیم که ش��ش تا دوازده ماه را به یادگیری مهارتی 
 اختصاص دهیم؛ زی��را پروژه ها، ای��ده ها یا تفریح��ات متعددی

 وج��ود دارند ک��ه در ای��ن مس��یر اتف��اق م��ی افتن��د و زمانی 
 که ما تصمی��م می گیریم ت��ا تمرکزم��ان را به مس��اله ای جدید

اختص��اص دهی��م، بازیافت��ن هم��ان اش��تیاق و اراده ب��رای 

قبل��ی  مه��ارت  ب��ر   تمرک��ز 
دش��وار اس��ت.زمانی ک��ه ش��ما 
مه��ارت ه��ای زیرمجموع��ه ای 
را کش��ف کردی��د ک��ه ب��ه ش��ما 
حداکثر مقدار نتیج��ه را می دهد، 
 فق��ط روی بهب��ود آن مه��ارت ها 
 تمرکز کنی��د و تا زمان��ی که روی

آن ه��ا تس��لط بیابید از ه��ر چیز 
دیگری اجتناب کنید.

اس���اس�ی   اص�����ول 
یادگیری سریع تر

تن��اوب  نیازمن��د  یادگی��ری 
تک����رار در  مق����اوم��ت   و 

 یک مهارت است.
 4 - تکرار، تکرار، تکرار

این بخشی است که بیشتر ما با آن 
درگیر هستیم و چیزی که بسیاری 
 از ما نمی دانیم این است که قانون

 تس��لط س��ریع روی هر موضوعی 
یادیگ��ری  اس��ت.  تمری��ن 
نیازمن��د تن��اوب و مقاوم��ت در 
تکرار یک مهارت اس��ت تا زمانی ک��ه آن را به ص��ورت ناخودآگاه 
و ب��دون فک��ر در م��ورد آن انج��ام دهی��د. بهترین عملک��رد را 
 در دنیا کس��انی دارند ک��ه متوجه ای��ن راز یادگیری س��ریع تر و

تبدی��ل ش��دن ب��ه اف��راد برت��ر هس��تند و ب��ا ای��ن ح��ال ب��ه 
 ن��درت در م��ورد اهمی��ت آن صحب��ت م��ی کنن��د. زی��را 
جذابیتی برای شان ندارد. عملکردی در سطح متخصصان در درجه 
اول نتیجه تمرینی در سطح متخصصان است و به استعداد درونی 

ربطی ندارد.
۵ - دنبال بازخوردی سریع بگردید

ی��ک گ��روه موس��یقی در س��ال 1960، زمان��ی که هن��وز گروه 
 ناش��ناخته ای در دبیرس��تان بودن��د ب��ه هامب��ورگ آلم��ان 
 س��فر کردن��د ت��ا در نق��اط محل��ی ب��ه اج��را بپردازن��د. 
 دس��تم���زد کم�����ی ب��ه ای��ن گ������روه داده ش����د. 
صدابرداری وحشتناک بود. تماش��اگران تشویق نمی کردند. خب 
پس این گروه چه نتیجه ای از اجرای هامبورگ گرفتند؟ س��اعات 
بی وقف��ه اجرا، تمری��ن و بازخوردی س��ریع که آن ه��ا را به بهتر 
 ش��دن وا می داش��ت.طبق گفته مالکوم گلدول در کتابش به نام 
»تافت��ه ه��ای جدابافت��ه«، ای��ن تف��اوت کلی��دی اس��ت ک��ه 
ای��ن گ��روه موس��یقی را ب��ه اوج رس��اند. گ��روه فق��ط در یک 
پارکین��گ تمری��ن نم��ی ک��رد؛ آن هاس��عی کردن��د در حضور 

 مخاطب��ان به اج��رای زن��ده بپردازن��د تا م��ردم نقدی س��ریع و
 بازخ��وردی س��ازنده را ب��رای آن ه��ا فراه��م کنن��د. زمان��ی 
 ک��ه مه��ارت ه��ای ای��ن گ��روه افزای��ش یاف��ت، م��ردم از

 آن ه��ا درخواس��ت اجرای بیش��تری م��ی کردن��د و ب��ه آن ها 
زمان بیش��تری برای اج��را می دادن��د. آن ها در س��ال 1962 هر 
ش��ب هش��ت س��اعت اج��را داش��تند. در س��ال 1964، یعن��ی 
س��الی ک��ه آن ه��ا صحن��ه ه��ای بی��ن الملل��ی را از آن خ��ود 
 کردن��د، بی��ش از 1200 کنس��رت اجرا کردن��د. اگ��ر بخواهیم 
 مقایس��ه کنیم، بیش��تر گ��روه ه��ای موس��یقی در ط��ول عمر 

حرفه ای شان 1200 اجرا ندارند.
6 - کارتان را ادامه دهید

 متاس��فانه بس��یاری از م��ا قب��ل از رس��یدن ب��ه آن چ��ه ک��ه،
  س��ت گادین سراش��یبی می نامند، تس��لیم می ش��ویم.گادین

 می گوید اگرچه مهم اس��ت که بدانیم چه زمان باید از کار دست 
بکشیم، بسیاری از برندگان بالقوه به موفقیت دست پیدا نمی کنند؛ 

چون قبل از رسیدن به سراشیبی از کار دست می کشند. 
احتم��اال  ک��ه  دلیل��ی  پن��ج  گادی��ن،  گفت��ه  طب��ق 
 اج��ازه نم��ی ده��د ک��ه ش��ما ب��ه ف��ردی برت��ر در دنی��ا 

تبدیل شوید این موارد هستند:
 1. زمان کم می آورید )و دست می کشید(
2 . پول کم می آورید )و دست می کشید(

3. می ترسید )و دست می کشید(
4 . کار را جدی نمی گیرید )و دست می کشید(

۵ . عالقه تان را از دست می دهید )و دست می کشید(
 روان شناس��ان همچنی��ن موضوع��ی را ک��ه ب��ه چرخ��ه 
تبدی��ل مع��روف اس��ت، مطالع��ه ک��رده ان��د. این چرخ��ه ای 
از پیش��رفت اس��ت که ما زمانی که تغییر یا اتفاق��ی جدید نظیر 
حادث��ه ای غ��م انگیز ی��ا ش��انس یادگی��ری مس��اله ای جدید 
را تجرب��ه می کنی��م، رخ می دهد. همیش��ه زمانی که ما ش��روع 
 ب��ه یادگی��ری مس��اله ای می کنی��م نوع��ی احس��اس رضایت 

وجود دارد. 
ب��ه همی��ن دلی�����ل اس��ت ک��ه م�������ا ب��ه دی����دن 
 نوتیفیکیش��ن ه��ای ش��بکه ه��ای اجت���ماع��ی اعتی��اد

پیدا ک��رده ایم. زی��را هر ب��ار، دوپامین ترش��ح می ش��ود.زمانی 
 که یک اتف��اق خوب تم��ام می ش��ود، م��ا سراش��یبی را تجربه

 می کنیم و پیشرفت ما ش��روع به پیمودن روندی ثابت یا کاهش 
یافتن می کند.

 این زمانی ا ست که بیش��تر ما کار را ترک می کنیم. دلیل اهمین 
این امر این است که اگر شما بتوانید پیش بینی کنید که در زمان 
 یادگیری مس��اله ای جدید یک سراش��یبی در انتظار شماس��ت،

 مبارزه کردن با آن آسان تر خواهدبود. 

چگونه همه چیز را سریع تر یاد بگیرید؟
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